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Inleiding

Voor u ligt de publieksversie van Ondersteuningsplan 2022-2025. 
Het volledige ondersteuningsplan vindt u op onze website.

Samenwerkingsverband Plein 013

Plein 013 wordt gevormd door 13 schoolbesturen en ongeveer 85 scholen. 
De scholen zorgen voor het onderwijs aan ongeveer 23.000 leerlingen. 

De 13 schoolbesturen in Plein 013 zijn: 

BaO: Stichting Edu-Ley, Stichting Het Groene Lint, Stichting Opmaatgroep, 
Stichting Pallas, Stichting Samenwijs, Stichting SIPO, Stichting Tangent, Stichting 
Xpect Primair en Stichting De Nieuwe Linde.

BaO en SBO: Stichting BOOM 
SBO en SO: Stichting Biezonderwijs 
SO: Stichting Onderwijscentrum Leijpark en Stichting Koraal 

De scholen werken samen aan passend onderwijs in de buurt. De afspraken 
hierover zijn vastgelegd in Ondersteuningsplan 2022-2025.  

Het ondersteuningsplan kwam tot stand door het 
voeren van gesprekken met schoolbesturen, scholen, 
gemeenten, de ondersteuningsplanraad (OPR)* en 
Portvolio**. 

*   In de OPR werken ouders en personeel van 
de scholen samen. Zij worden gekozen uit 
medezeggenschapsraden van de verschillende 
scholen uit Plein 013. 

**   Portvolio is de naam van het samenwerkingsverband 
van scholen in het voortgezet onderwijs.

Publieksversie Ondersteuningsplan 2022-2025
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Wat staat er in de wet 

Artikel 18a Wet op het primair onderwijs 
(WPO) gaat over het doel en de taken van het 
samenwerkingsverband.   

Doel 

“Het doel is een samenhangend geheel van 
ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen 
te realiseren. Op zo’n manier dat leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke  
plaats in het onderwijs.” 

Plein 013 is verantwoordelijk voor het realiseren van ondersteuning voor 
kinderen die dat nodig hebben. 

Minimale taken van het samenwerkingsverband:

•   Het maken van een ondersteuningsplan;
•    De ondersteuningsmiddelen en -voorzieningen tussen de aangesloten scholen 

verdelen en toewijzen; 
•    Beoordelen of leerlingen kunnen worden toegelaten tot speciaal (basis)

onderwijs op vraag van de school; 
•    Advies geven over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op vraag van 

de school. 

Publieksversie Ondersteuningsplan 2022-2025

Wat staat er in 
de wet 

InhoudStart Vorige Volgende



6

Missie
Visie
Ambitie

InhoudStart Vorige Volgende



7

Missie, visie & ambitie   

Met het nieuwe Ondersteuningsplan willen we de komende jaren: 
• Het onderwijs inclusiever maken dan het nu is 
• Zaken aanpakken die nog niet goed gaan 

Missie  
De missie van Plein 013 is het onderwijs inclusiever te maken. Zodat leerlingen 
met en zonder ondersteuning steeds vaker naar dezelfde school kunnen in de 
eigen buurt, in dezelfde klas zitten, samen spelen of elkaar ontmoeten op het 
schoolplein. 

Visie  
Plein 013 heeft de ambitie beschreven in zeven uitgangspunten: 
1. De ondersteuningsbehoefte is leidend; 
2. De leerling wordt gehoord; 
3. De leraar wordt ondersteund en toegerust; 
4. De ouder is gelijkwaardig partner; 
5. Er is een dekkend netwerk van voorzieningen in elke regio; 
6. Er is transparantie en verantwoording over ondersteuningsmiddelen; 
7. Er is sprake van een acceptabele administratieve belasting.  

Kinderen, ouders, leraren en scholen zijn allemaal verschillend. 
Ze werken samen aan het behalen van de missie en visie van Plein 013.  

Ambitie
Alle scholen werken in de buurt aan inclusiever onderwijs. 
Dit betekent: 
•   De basisondersteuning verbeteren op alle scholen  
•   Het uitbreiden van de extra ondersteuning op SBO-

niveau binnen elke buurt 

Er zijn verschillen tussen scholen en buurten. Scholen in 
de buurt dienen beter met elkaar samen te werken om het 
onderwijs inclusiever te maken. Bijvoorbeeld door kennis 
en inzet vanuit het S(B)O en jeugdhulp toe te voegen aan de 
scholen in de buurt. De school als vindplaats én werkplaats.

Missie
Visie
Ambitie

Publieksversie Ondersteuningsplan 2022-2025InhoudStart Vorige Volgende
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Strategische speerpunten 

Ondersteuningsplan 2022-2025 is uitgewerkt voor de komende 4 jaar. 
Om de komende periode resultaten te behalen, werken we aan de volgende 
speerpunten. 

De eerste drie speerpunten zijn nodig om te komen tot een dekkend netwerk van 
ondersteuning. 

De speerpunten worden in de volgende hoofdstukken uitgelegd.

Publieksversie Ondersteuningsplan 2022-2025
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1.Hoog niveau van basisondersteuning en 
geïntegreerde extra ondersteuning

Plein 013 streeft naar een passende plek voor alle leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Daarvoor is samenwerking van belang om 
een doorgaande lijn te realiseren vanaf de voor- en vroegschoolse educatie 
(kinderopvang, specialistische voorschoolse voorzieningen), het primair 
onderwijs (BaO, SBO en SO) en het voortgezet onderwijs. Leerlingen die 
ondersteuning nodig hebben kunnen hierdoor zonder onderbrekingen naar 
school blijven gaan. 

1.1 Zo is het nu: 

 Er is gestart met het programma “in de buurt gebeurt het”.  

Dit is een initiatief van Plein 013 en de gemeenten om passend onderwijs zoveel 
mogelijk bij leerlingen in de eigen buurt te regelen.  
Het programma bestaat uit 2 pijlers: 

1.  De basisondersteuning verbeteren op alle scholen.
  Het gaat hier over de organisatie van vroegtijdige ondersteuning op de 

scholen. 
2.   De uitbreiding van extra ondersteuning. 
  Dit is specifi eke ondersteuning aan leerlingen, die kan worden gegeven door 

(eigen) onderwijskundige en pedagogische specialisten. 

School

Publieksversie Ondersteuningsplan 2022-2025

Strategische 
speerpunten

InhoudStart Vorige Volgende



11

De komende jaren ontwikkelen en doorlopen de 
scholen in een buurt allemaal een plan van aanpak.
Er zijn daarvoor gegevens verzameld van de scholen 
en buurten en deze zijn gedeeld. 

Verder zijn vanuit de wijkteams, schoolmaatschappelijk 
werk (SMW) en GGD op de scholen actief. De scholen 
werken samen met de voorschoolse opvang en het 
voortgezet onderwijs. 

1.2 Dit wil Plein 013 bereiken  

Plein 013 wil dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben naar 
school kunnen gaan in hun eigen buurt. De komende jaren gaat Plein 013 
door met het programma ‘in de buurt gebeurt het’ en het verbeteren van de 
basis- en extra ondersteuning (op SBO-niveau) op scholen in een buurt.  

1.3 Zo gaat Plein 013 dat samen doen  

1.  Scholen volgen een plan van aanpak en stellen zich de volgende vragen:  
Waar staan we? 
Waar willen we naar toe? 
Wat staat ons te doen? 
Hoe hebben we het gedaan? 
Wat willen we verbeteren? 

2.  Scholen verbeteren de basisondersteuning. Scholen werken met elkaar in de buurt 
samen en zorgen dat passend onderwijs in de buurt mogelijk is.

3.  De extra ondersteuning wordt uitgebreid. Ondersteuning vanuit het SBO en 
jeugdhulp worden geboden (op de scholen) in de eigen buurt.  

4.  De ondersteuningsteams in de scholen worden verbeterd. 
5.  Er worden nieuwe afspraken gemaakt met cluster 1 en 2 scholen. 
6.  Er worden nieuwe afspraken gemaakt over de overgang van voorschool naar 

basisschool. 
7.  Er worden nieuwe afspraken gemaakt over de overgang van basisschool naar 

voortgezet onderwijs. 

Publieksversie Ondersteuningsplan 2022-2025
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2.Dekkend aanbod van 
gespecialiseerd onderwijs 

Ook voor leerlingen met complexe ondersteuningsbehoeften moet er een 
passende onderwijsplek zijn. Om dit voor elkaar te krijgen is er een dekkend 
aanbod nodig van gespecialiseerd onderwijs. Binnen Plein 013 zijn dit de 
volgende scholen: 

SBO scholen SO scholen 

• Noorderlicht   
• Zonnesteen   
• Westerwel   
• Mozaik   

• Onderwijscentrum Leijpark  
• De Bodde  
• SG De Keyzer  
• PI school de Hondsberg  

De ondersteuning die nu wordt geboden op het SBO, dient zoveel mogelijk te 
worden geboden door scholen in een buurt (zie speerpunt 1). 

2.1 Zo is het nu 

•  Er is nog niet voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een 
passende onderwijsplek.  

•  Er zijn duidelijke omschrijvingen van de beschikbare ondersteuning op 
de scholen, alleen is er nog geen goed overzicht gemaakt voor ouders en 
leerlingen. 

•  Er worden onderzoeken gedaan om de fi nanciering van zorg in onderwijs goed 
te regelen op Onderwijscentrum Leijpark en De Bodde.  

•  Er is begonnen met een onderwijs-zorg combinatie op SG De Keyzer 
(De Kameleon).  

Publieksversie Ondersteuningsplan 2022-2025
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2.2 Dit wil Plein 013 bereiken 

Een dekkend aanbod van gespecialiseerd onderwijs, zodat er voor alle leerlingen 
een passende onderwijsplek is in de eigen buurt. Er wordt onderzocht welke 
gespecialiseerde ondersteuning nu ontbreekt. 

Er is een uitgebreid gespecialiseerd aanbod nodig voor kinderen, maar overlap in 
aanbod moet worden voorkomen. Daarvoor brengen de SO-scholen samen met 
Plein 013 de verschillende doelgroepen in kaart. Verschillende combinaties van 
onderwijs en zorg worden ontwikkeld, zodat meer leerlingen toch naar school 
kunnen.

2.3 Zo gaat Plein 013 dat samen doen 

1.  Alle scholen voor speciaal onderwijs (SO) beschrijven wat zij precies doen en 
voor wie. Dit gebeurt via een standaard, zodat de scholen hun aanbod met 
elkaar kunnen vergelijken. 

2.  Hierna wordt gekeken of er overlap is en of er keuzes 
kunnen worden gemaakt hoe de ondersteuning het beste 
kan worden verdeeld en scholen allemaal hun eigen 
gespecialiseerde ondersteuning kunnen bieden. 

3.  Er wordt doorgegaan met het ontwikkelen van 
verschillende combinaties van onderwijs en zorg.

InhoudStart Vorige Volgende
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3.Samenwerking met gemeenten 
en netwerkpartners 

Plein 013 maakt afspraken met de gemeenten Alphen, Goirle, Hilvarenbeek, 
Oisterwijk en Tilburg. Afspraken worden gemaakt in het ‘op overeenstemming 
gericht overleg’, het OOGO.

In het OOGO: 
•  worden afspraken gemaakt over het tegengaan van verzuim. Leerlingen 

mogen niet onnodig lang wachten op passend aanbod van onderwijs of 
jeugdhulp; 

• worden afspraken gemaakt over leerlingenvervoer; 
• wordt samen een visie ontworpen over ondersteuning, jeugdhulp en zorg. 

3.1 Zo is het nu

•  Afspraken over het tegengaan van verzuim en thuiszitten zijn vastgelegd 
in de ‘werkagenda Thuiszitterspact’. Plein 013 heeft structureel overleg 
met leerplicht. Alle leerlingen die (dreigen) thuis(te komen) zitten worden 
besproken. De manier waarop dit wordt vastgelegd kan beter. 

•  Plein 013 heeft afspraken met leerplicht en Portvolio over aanvragen voor 
vrijstellingen.  

•  Vanuit de wijkteams zijn schoolmaatschappelijk werk (SMW) en GGD op de 
scholen actief. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over de inzet 
van SMW. 

  Alphen - Goirle - Hilvarenbeek - Oisterwijk - Tilburg
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•  De Regiegroep PO is gestart om de samenwerking 
tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Met 
een vragenlijst wordt onderzocht wat er nu nog 
niet goed gaat in de samenwerking. Vervolgens 
zullen er oplossingen worden besproken. 

•  Er is een leertafel. Aan de hand van gebeurtenissen 
uit de praktijk wordt hier bekeken welke trends en 
ontwikkelingen er zijn in de samenwerking onderwijs 
en jeugdhulp. 

•  Plein 013 werkt samen met de gemeenten aan de 
uitvoering van het programma “in de buurt gebeurt het” 
(zowel regionaal en lokaal). 

•  De regio Hart van Brabant is bezig met het maken van nieuwe 
jeugdhulpcontracten. Dit gaat over de fi nanciering van de jeugdhulp. 
Er zullen zaken veranderen voor de gemeenten en daardoor ook voor het 
samenwerkingsverband. 

•  Plein 013 werkt samen met gemeenten over het verder ontwikkelen van 
passende zorg. Dit gaat bijvoorbeeld over de inzet van zorg in onderwijs op 
Onderwijscentrum Leijpark en De Bodde, en de ontwikkeling van de pilot 
Kameleon op SG De Keyzer.  

•  Een werkgroep kijkt naar de wet passend onderwijs en de jeugdwet. De 
werkgroep bespreekt  wie waarvoor verantwoordelijk is. 

3.2 Dit wil Plein 013 bereiken 

Een constructieve samenwerking met netwerkpartners. 

3.2 Zo gaat Plein 013 dat samen doen 

Om beter samen te werken met gemeenten, jeugdhulp, SMW, GGD en 
netwerkpartners, gaat Plein 013: 
1. Beter de (dreigende) thuiszitters in kaart brengen. 
2. Door met het ontwikkelen van beleid over vrijstellingen. 
3. Nieuwe afspraken maken met de gemeenten over de inzet SMW. 
4.  Verder samenwerken in de Regiegroep PO; de knelpunten tussen onderwijs en 

jeugdhulp in kaart brengen en voorstellen doen om deze op te lossen.  
5. Verder samenwerken in de leertafel. 
6.  Verder met het vastleggen van welke verantwoordelijkheden er vallen onder 

passend onderwijs en welke onder de jeugdwet. 
7. Nieuwe afspraken met de gemeenten maken over leerlingenvervoer. 

InhoudStart Vorige Volgende
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4.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan de school dit aanvragen bij 
Plein 013.  Een aanvraag voor extra ondersteuning kan gaan om een arrangement 
op de eigen basisschool of om een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het SBO 
of SO.  Een aanvraag gaat altijd in overleg met ouders.  

Plein 013 is verantwoordelijk voor het organiseren van advies en toeleiding. Dit 
betekent dat: 
•  er vaste regels en afspraken zijn voor arrangementen; 
•  er vaste regels en afspraken zijn voor het plaatsen van leerlingen op scholen 

voor speciaal (basis)onderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO); 
•  er vaste regels en afspraken zijn voor het terugplaatsen van leerlingen. 

4.1 Zo is het nu

•   Loket Plein 013 adviseert scholen over arrangementen en het 
toelaten van leerlingen op het SBO en SO. Met ingang van dit nieuwe 
ondersteuningsplan zal in plaats van Loket Plein 013 een adviescommissie (en 
toelaatbaarheidscommissie) worden gevormd. 

•  Plein 013 werkt met een ‘categoriebepaling’. Om voor een bepaalde 
categorie in aanmerking te komen moeten de 
ondersteuningsbehoeften aan diverse criteria 
voldoen. 

•  Er wordt onder andere gekeken naar de 
afspraken voor:
A)  de instroom van leerlingen uit de voorschoolse

voorzieningen
 B) het terug- en overplaatsen van leerlingen
 C)  zorg en ondersteuning op de eigen basisschool
 D)  het ontwikkelen van groepsarrangementen.  

Regulier
onderwijs

Speciaal
onderwijs
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4.2 Dit wil Plein 013 bereiken  

Het verbeteren van de advies- en toeleiding; zodat vragen vroegtijdig en 
snel kunnen worden opgepakt en er meer mogelijkheden worden benut om 
leerlingen passend onderwijs te laten krijgen in de eigen buurt. De taken van de 
adviescommissie en toelatingscommissie worden uitgewerkt.   

4.3 Zo gaat Plein 013 dat samen doen 

1.  Een nieuwe beschrijving van de procedure advies, toelating, plaatsing en 
terugplaatsing.

2.  Een werkwijze voor de toeleiding van leerlingen vanuit de voorschoolse 
voorzieningen.

3.  Onderzoek naar mogelijkheden om te gaan werken met 
groepsarrangementen.

InhoudStart Vorige Volgende
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5.

Er moet een ouder- en jeugdinformatiepunt worden ingericht. Ouders kunnen 
daar terecht voor vragen en advies over hulp en ondersteuning in de regio. 
Informatie moet goed vindbaar zijn.

Ouders hebben recht op onafhankelijk advies. Er moet een duidelijke 
‘escalatieladder’ zijn binnen de school en het samenwerkingsverband. Zodat 
ouders bij confl icten weten waar ze wanneer terecht kunnen met vragen of 
kwesties over de ondersteuning van hun kind.  

5.1 Zo is het nu 

•  Alle leerlingen en ouders krijgen informatie via de eigen school. Ouders 
worden altijd betrokken als een leerling een advies krijgt voor extra 
ondersteuning.  

•  De schoolondersteuningsprofi elen van de scholen zijn vernieuwd. 
•  Plein 013 werkt met een onderwijsmakelaar. Deze helpt ouders bij het 

zoeken naar passend onderwijs voor hun kind. De onderwijsmakelaar kan bij 
gesprekken tussen school en ouders aanwezig zijn en als mediator optreden. 

•  Er moet nog gewerkt worden aan een ouder- en jeugdsteunpunt. 

5.2 Dit wil Plein 013 bereiken

Betrokken en goed geïnformeerde ouders. Ouders 
informeren, adviseren en signaleren waar vragen en 
knelpunten liggen. 

5.3 Zo gaat Plein 013 dat doen 

1. Er wordt een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht. 
2. De schoolondersteuningsprofi elen worden gecheckt. 
3. De website van Plein 013 wordt vernieuwd. 

ADVIES

ONDERSTEUNING

Advies en ondersteuning ouders

Publieksversie Ondersteuningsplan 2022-2025
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6.

Om passend, inclusiever onderwijs te organiseren, 
ook in de toekomst, is het nodig om goed te besturen. 
Een van de speerpunten is gericht op het zorgen 
voor een professionele plan-, verantwoordings- en 
verbetercyclus.  

Het gaat over drie onderwerpen:  
1. Governance structuur;    
2. Organisatie- en overlegstructuur; 
3. Besturing en kwaliteitszorg; 

6.1 Zo is het nu 

•  De verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en 
van Plein 013 is duidelijk beschreven. 

•  Er is een nieuwe Governance structuur, met een onafhankelijke Raad 
van Toezicht, een bestuurder en een deelnemersraad, gevormd door de 
schoolbesturen. 

•   Plein 013 en de schoolbesturen werken samen aan kwaliteit in de Adviesgroep 
Kwaliteit.  

•  De doelen en resultaten van Plein 013 moeten beter worden beschreven. 

•  Plein 013 is gestart met collegiale audits. De uitvoering zal de komende 
periode plaatsvinden.

  
•  Plein 013 verdeelt de beschikbare ondersteuningsmiddelen over de scholen. 

Hoe dit gebeurt, staat in de begroting en de meerjarenbegroting. 

•  Er moeten nog afspraken worden gemaakt over de verantwoording van de 
inzet van de ondersteuningsmiddelen  

Evaluatie, verantwoording en dialoog 

...

Publieksversie Ondersteuningsplan 2022-2025

Strategische 
speerpunten

InhoudStart Vorige Volgende



20Publieksversie Ondersteuningsplan 2022-2025

Strategische 
speerpunten

6.2 Dit wil Plein 013 bereiken

Een professionele plan- verantwoording en verbetercyclus. Dit betekent dat de 
afspraken van dit ondersteuningsplan, terug moeten komen in de plannen van 
schoolbesturen en scholen.  

6.3 Zo gaat Plein 013 dat samen doen  

1.  Schoolbesturen en scholen vertalen de afspraken uit het ondersteuningsplan 
naar eigen plannen (denk aan strategisch beleidsplannen, schoolplannen, etc.) 

2.  Plein 013 bespreekt met de schoolbesturen en scholen wat er goed gaat en 
wat er nog beter kan (de bestuurs- en monitorgesprekken). 

3.  De rapportages over de voortgang worden verbeterd.  

4.  De collegiale audits worden gecontinueerd. 

5.  De inzet van (ondersteunings-)middelen wordt verantwoord.  

6.  Er wordt gewerkt  aan duidelijke meetmethodes, 
zodat resultaten zichtbaar worden. 

InhoudStart Vorige Volgende
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www.plein013.nl
Postbus 1372
5004 BJ Tilburg

Ringbaan Oost 240
5018 HC Tilburg

013 - 21 00 130
info@plein013.nl

Bedankt voor het lezen van de publieksversie 
van Ondersteuningsplan 2022-2025

We kijken ernaar uit om samen aan de slag te gaan! 
Kijk voor meer informatie op onze website

Start

https://www.plein013.nl



