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T-PrimaiR is een coöperatie van onderwijsbesturen met een visie.1 Wij willen niet alleen goed 
onderwijs leveren, maar gaan voor de ontwikkeling van kinderen in de volle breedte. Onze scholen 
zijn stevig verankerd in de buurten. Met onze partners in de wijken en dorpen willen we maximale 
kansen voor elk kind creëren en werken we actief samen in het vormgeven en uitvoeren van Passend 
Onderwijs. Op deze wijze realiseren we een goede start voor alle kinderen.  
 
De impact die T-PrimaiR samen met gemeenten en maatschappelijke partners wil maken:  

Elk kind kan zich volledig ontwikkelen, ontplooien en meedoen in de samenleving,  
ongehinderd door maatschappelijke ongelijkheid of achterstand. 

 
Om deze impact te realiseren, vragen wij aan politieke partijen in de regio Hart van Brabant om zich 

met ons te richten op de volgende zaken:    

 

1. Intensivering van wijkgericht werken 

De afgelopen jaren hebben wij erop ingezet om onze scholen beter te verbinden met voorzieningen 

In de wijk. Scholen werken samen met allerlei professionals die In de wijk actief zijn. De komende 

jaren willen we met gemeenten en maatschappelijke partners nog verder innoveren naar een meer 

vraaggerichte, samenhangende en daardoor effectievere aanpak op het gebied van jeugd. De 

woorden die daarbij horen zijn collectiever en preventiever. Wij denken dat er nu een momentum is 

ontstaan waarop er bestuurlijk draagvlak is om deze omslag daadwerkelijk te maken. 

Wij vragen van de gemeente een stevigere inzet op het gebied van management van deze 

maatschappelijke opgave. Steviger dan voorheen. Opgavegerichte, integrale sturing op 

kansenongelijkheid en kwetsbare kinderen. Steeds beter hebben wij per wijk en buurt een beeld 

van de maatschappelijke problematiek. Dit moet opgevolgd worden door de inrichting van een 

programma om bestaande projecten te verbinden tot één gezamenlijke aanpak. Zo kunnen we voor 

kinderen het verschil maken en daadwerkelijk resultaat bereiken. Tevens kunnen we voor onze 

professionals focus aanbrengen en versnippering van beleid en interventies voorkomen.  

Interdisciplinair en inter-organisatorisch samenwerken is niet gemakkelijk. Het helpt het als  

structuren ondersteunend zijn aan deze opgave; als de ‘systeemwereld’ de bedoeling ondersteunt. 

 
1 T-PrimaiR bestaat uit de volgende onderwijsbesturen: Opmaatgroep, Onderwijscentrum Leijpark, 
Xpect Primair, Biezonderwijs, Tangent, Samenwijs, Edu-Ley, Boom, SIPO, Auris, Het Groene Lint, 
Cadans Primair, Pallas 



Wij zouden daarom toejuichen als de gemeente de komende jaren stappen zou willen zetten naar 

budgettering / begroting per wijk, in plaats van per afdeling.  

Daarnaast ervaren wij een duidelijke behoefte aan stevige coördinatie op de wijkgerichte 

samenwerking. Steun en richting. Wij vinden het wenselijk die wijkgerichte coördinatie ook te 

verbinden aan een gezaghebbende programmadirectie vanuit de gemeente.  

Bovenstaande is mede ingegeven door het feit dat werken aan kansengelijkheid en inclusiviteit de 

lange adem vraagt die een vierjarige periode van het bestuursakkoord royaal zal overschrijden. Een 

robuuste inrichting van een gezamenlijke aanpak zal onze gemeentelijke ambities verduurzamen.  

 

2. Zorg aansluiten op onderwijs 

Vanaf 2018 hebben we in het kader van de Koers Jeugd van de regio Hart van Brabant ‘Ieder kind 

voelt zich thuis op school’ ontwikkeld. Het gaat hier om de aansluiting van jeugdhulp op passend 

onderwijs. In het kader hiervan zijn in het speciaal onderwijs pilots uitgevoerd om zorg op school 

collectief te bekostigen en een onderwijszorgcombinatie te ontwikkelen.  

Dit zijn succesvolle pilots, maar als we daadwerkelijk een verschil willen maken voor kinderen, moet 

de aansluiting zorg en onderwijs ook bij reguliere scholen gemaakt worden. En niet alleen voor 

kinderen met een beperking, maar voor alle kinderen in de wijk in kwetsbare situaties. 

Scholen worden nu te vaak gezien als louter vindplaats. Scholen zouden echter ook een werkplaats 

moeten zijn. Een werkplaats voor alle professionals die bezig zijn met de ondersteuning van kinderen 

en hun gezinnen, op een wijze dat er een ononderbroken aanpak ontstaat tussen onderwijs en zorg. 

Dit betekent dat we slimme samenwerkingsvormen van onderwijs met GGD, kinderopvang, 

jeugdzorg, maatschappelijke voorzieningen etc. mogelijk moeten maken. Meer preventief,  

normaliserend, kwalitatief beter, en ook op termijn goedkoper.  

 

3. Verruim huisvesting 

Krappe huisvesting met een beperkt aantal m2 beperkt de mogelijkheid om goed en passend 

onderwijs te bieden. Het is nodig om professionals van buiten school op locatie te kunnen laten 

werken. Het onderwijs wil meer samenwerken met partners; samenwerking met professionals In de 

buurt en het creëren van extra voorzieningen binnen de school. Een concreet voorbeeld is dat 

scholen vaak niet de ruimte hebben om een extra groep te creëren als dat wenselijk is of een externe 

professional een werkplek te bieden om in de school met een leerling te kunnen werken.  

Huisvesting moet volgen uit een inhoudelijke visie op wat er nodig is in een wijk. Een aantal 

nieuwbouwprojecten zijn al op deze manier tot stand gekomen, en dit willen wij tot norm verheffen. 

Flexibel bouwen en op een flexibele manier extra ruimte kunnen creëren op scholen, is nodig. 

 

4. Vergroting van bereik van peutervoorzieningen en collectieve openstelling van 

buitenschoolse opvang 

In een aantal wijken is het duidelijk dat kinderen meer ondersteuning nodig hebben om zich goed te 

kunnen ontwikkelen. Dan zou het goed zijn om bepaalde voorzieningen voor kinderen collectief 

toegankelijk te maken. Wij denken hierbij met name aan de buitenschoolse opvang voor kinderen 

van 4 tot 12 jaar.  



Peutervoorzieningen zijn voor een aantal dagdelen voor alle peuters in de wijk opengesteld. Het 

bereik hiervan is echter soms nog te beperkt. Dit leidt tot een verschil in niveau van peuters, dat in 

de jaren daarna moeilijk bijtrekt. in de wijkplannen zouden daarom gebiedsgerichte acties 

opgenomen moeten worden om te komen tot het gewenste bereik in iedere buurt.  

Daarnaast vinden wij dat ook de buitenschoolse opvang opengesteld moet worden voor alle 

kinderen. Deze wordt nu veelal bezocht door kinderen van werkende ouders, terwijl veel meer 

kinderen behoefte hebben aan een pedagogisch begeleide invulling van vrijetijd na school.  En deze 

tijd kan ook spelenderwijs ingevuld met educatieve activiteiten.  


