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Voor u ligt het jaarplan van Samenwerkingsverband PO de Meierij voor het 
kalenderjaar 2020. De doelstellingen volgen uit de kernthema’s van ons 
huidige ondersteuningsplan 2018-2022. Passend onderwijs bevindt zich in een 
belangrijke fase. Juni 2020 staat de afgesproken evaluatie van passend onderwijs 
op de politieke agenda. De wetswijziging passend onderwijs werd in 2012 
aangenomen. Waarom deden we het ook al weer? 

Niet omdat het oude systeem optimaal functioneerde. Het was een ingewikkeld 
en stigmatiserend systeem. Ingewikkeld omdat er twee financieringssystemen 
naast elkaar bestonden. Enerzijds een orgaan op afstand dat de toekenning 
van rugzakjes en de toegang naar het speciaal onderwijs organiseerde. 
Anderzijds een gesloten financieringssysteem voor het regulier en speciaal 
basisonderwijs binnen de WSNS regio’s. Naast ingewikkeld voor ouders was het 
systeem stigmatiserend. Er moest een diagnose liggen voordat er financiering of 
doorverwijzing voor het kind kwam. Tenslotte werd er te weinig samengewerkt 
tussen partners om thuisnabij een passende oplossing voor kinderen te 
organiseren. Er bleken genoeg reden om een andere stelselkeuze te willen maken. 

We zijn nu 5 jaar bezig met passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. 
Dankzij de inzet van velen betrokken onderwijsmensen binnen onze regio 
hebben we de afgelopen jaren ambitieuze stappen gezet. Het traditionele 
speciaal basisonderwijs wordt door schoolbesturen opgeheven/omgebouwd, 
de basisondersteuning op onze scholen groeit, het speciaal onderwijs daalt na 
jaren van lichte stijging weer, er zijn geen thuiszitters en er is een hoge mate van 
tevredenheid onder ouders. Landelijk gezien bijzondere prestaties die ook tijdens 
het recente inspectiebezoek gezien en uitzonderlijk hoog gewaardeerd zijn. 

Dit betekent niet dat de invoering van Passend 
Onderwijs voor onze scholen niet ingewikkeld is. 
De druk is mede door factoren buiten de directe 
invloedsfeer van het samenwerkingsverband groot. 
Een ingewikkelde transitie als passend onderwijs 
komt bovenop een lerarentekort, bezuinigen op 
de materiele bekostiging van schoolbesturen, 
een zoektocht naar het juiste onderwijssysteem, 
wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid en 
problemen in de uitvoering van de transitie jeugdzorg. 

Desondanks zien we binnen onze regio verschillen tussen scholen in hoeverre 
deze ontwikkelingen impact hebben op de uitvoering van thuisnabij 
passend onderwijs. Dit jaar maken we bewust de keuze geen grote nieuwe 
beleidswijzigingen door te voeren, maar juist in te zetten op het uitwisselen 
van good practices en het bestendigen van de vastgelegde koers uit het 
ondersteuningsplan 2018-2022 op al onze scholen. Dit kan alleen door 
intensieve samenwerking met onze partners van gemeenten, jeugdzorg en 
opleiding: we zijn met elkaar de Meierij! 

Namens het bestuur van SWV de Meierij,

 

Bas Wesseldijk
Directeur – Bestuurder

Vastgesteld na bespreking in bestuur SWV te ’s-Hertogenbosch, 19 december 2019 
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Dankzij de inzet van velen 
betrokken onderwijsmensen binnen  
onze regio hebben we de afgelopen  
jaren ambitieuze stappen gezet.



4

Ons samenwerkingsverband biedt thuisnabij passend 
onderwijs en ondersteuning aan alle leerlingen van 
0-14 jaar1 zodat zij zich optimaal en ononderbroken 
kunnen ontwikkelen. Daarbij streven scholen, 
besturen en samenwerkingsverband actief naar  
een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar. 
Dit realiseren we door: 
• een diversiteit aan arrangementen uitgaande van 

de mogelijkheden en talenten van leerlingen; 
• professionals die planmatig handelings- en 

resultaatgericht werken en zich continue 
ontwikkelen; 

• resultaatgerichte samenwerking en afstemming 
met ouders, relevante maatschappelijke 
instellingen en gemeenten; 

• een organisatie en een bestuur die efficiënt werken, 
effectief besluiten nemen, helder communiceren 
en zich transparant verantwoorden; 

• beschikbare middelen in te zetten op basis van 
ondersteuningsbehoeften van leerlingen en hun 
ouders. 

 

2.1 Missie van het samenwerkingsverband 

In het werken zijn de kernwaarden van 
de Meierij herkenbaar: met behoud van 
authenticiteit, gericht zijn op de relatie 
c.q. wederzijds vertrouwen en het 
samen doen vanuit een lerend 
vermogen. Als samenwerkingsverband 
zijn we ontwikkelingsgericht en 
toonaangevend. Onze resultaat-
gerichtheid blijkt uit het ontbreken  
van thuiszitters en het bieden van 
thuisnabij passend onderwijs. Binnen 
de Meierij wordt gearrangeerd, werken we 
handelingsgericht, integraal en intersectoraal.  
Geen van de deelnemende organisaties kan dat 
alleen: we zijn met elkaar de Meierij! Het samen-
werkingsverband is een netwerkorganisatie die de 
deelnemende scholen en schoolbesturen in staat stelt 
om de gezamenlijke uitdaging ‘thuisnabij passend 
onderwijs voor alle leerlingen van 0 – 14 binnen PO  
de Meierij’ te realiseren. 

2. Missie en visie 
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1  Door de noodzaak van vroeg signalering en goede aanmeldingsprocedure (overdracht) ligt onze verantwoordelijkheid ook bij leerlingen van onder de 4 jaar. Onze verantwoordelijkheid voor 
leerlingen van 13 en 14 jaar is het meest duidelijk in het VSO, maar ook zitten sommige leerlingen langer dan 8 jaar op de basisschool en voelen we een verantwoordelijkheid in het volgen van onze 
leerlingen in het V(S)O. 

Een diversiteit aan 
arrangementen uitgaande 

van de mogelijkheden en 

talenten van leerlingen

2. Missie en visie 
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2.2 Visie op ondersteuning (stip op de horizon)  

In 2022 zijn veel van onze scholen uitgegroeid tot brede voorzieningen en 
bieden een diversiteit aan onderwijs, jeugdzorg en welzijnsdiensten voor 
leerlingen en ouders. Daar waar dit niet mogelijk is, worden deze diensten 
geboden als collectief vanuit een paar kleinere lesplaatsen. De mogelijkheden 
voor ondersteuning van leerlingen in het regulier onderwijs zijn vergroot,  
door schoolconcepten te ontwikkelen die passend aansluiten bij de 
ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. 

Scholen en samenwerkingspartners ontvangen reguliere 
middelen voor het bieden van onderwijs en jeugdhulp 
voor leerlingen van 0 – 14 jaar. Professionals uit verschil-
lende disciplines werken in gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor en met groepen leerlingen. Zo wordt vrije 
pedagogische en didactische arrangeerruimte gecreëerd 
en is er een hoog én divers niveau van vakmanschap 
aanwezig of snel beschikbaar. Reguliere scholen van de 
Meierij ontvangen vanuit het samenwerkingsverband 
middelen voor basisondersteuning waarvan een gedeelte 
wordt gebruikt voor beschikbaar maken en houden van 
flexibele formatie (arrangeerruimte). Uiteraard blijven daarnaast onder-
steuningsuren en financiën beschikbaar voor ondersteuningsarrangementen 
vanuit de drie ondersteuningsteams. 

Er is een diversiteit aan thuisnabije arrangementen ontstaan, waarbij clustering 
van arrangementen mogelijk is op scholen in de vorm van groepsaanbod.  
In dit toekomstbeeld is het huidig onderscheid tussen basisscholen, speciale 
basisscholen en speciale scholen niet meer relevant en zal de bekostiging 
flexibel en ‘on demand’ op leslocaties zijn ingericht. Er bestaan géén traditionele 
SBO scholen meer. Wel zijn er specifieke en flexibele groepsarrangementen 
beschikbaar voor leerlingen met gelijksoortige ondersteuningsbehoeften. 
Tenslotte zijn er gespecialiseerde (SO)settings die onderwijs en behandeling 
kunnen combineren gericht op leerlingen met zeer specifieke onder-
steuningsbehoeften en in verbinding staan met het regulier. 

2. Missie en visie 
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Binnen de Meierij ondersteunen we zo vroeg mogelijk. We werken intensief samen 
met partners en handelingsgericht. Uitgangspunt binnen PO de Meierij blijft: 
passend onderwijs thuisnabij, met vanuit het samenwerkingsverband expertise 
inzet. Dit komt tot uiting in de volgende standaarden, uitgedragen door onze 
scholen, besturen en samenwerkingsverband: 

We beschouwen de ouder als gelijkwaardige gesprekspartner
De leerling staat in de Meierij altijd centraal. Omwille van een optimale  
ontwikkeling van een leerling zorgen de scholen voor een goede relatie  
met de ouders en gaan ze regelmatig en 
in een vroegtijdig stadium met ouders 
over hun kind in gesprek. We beschouwen 
ouders als een gelijkwaardige 
gesprekspartner en stemmen af op de 
gezinssituatie voor een integrale kijk. 
Indien mogelijk wordt het kind ook 
betrokken, driehoek ouder-kind-school.

We zoeken een passende plek voor iedere leerling
We vinden het belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden 
op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Om 
Passend Onderwijs te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat 
we binnen het samenwerkingsverband kansen en mogelijkheden 
zien om een passend aanbod voor alle leerlingen te realiseren. 
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2. Missie en visie 
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We spelen in op wat de leerkracht nodig heeft 
Bij het realiseren van Passend Onderwijs voor iedere 
leerling heeft de leerkracht een belangrijke spilfunctie.  
Hij of zij voert het proces van handelingsgericht werken in de 
praktijk planmatig uit en werkt hierbij op een constructieve, 
positieve wijze samen met ouders, interne begeleider en 
andere direct betrokkenen. De leerkracht doet er toe en 
heeft autonomie. Bestuur en samenwerkingsverband spelen 
in op wat de leerkracht nodig heeft aan ondersteuning en 
professionalisering.

We voorkomen dat er  
leerlingen thuiszitten
Binnen de Meierij voorkomen we dat 
leerlingen op een wachtlijst geplaatst worden 
of thuiszitten. Voor eventuele (dreigende) 
thuiszitters wordt direct een plan van aanpak 
gemaakt. Wij accepteren geen verzuim, 
schooluitval en thuiszitters. Ons uiteindelijke 

doel is leerlingen en jongeren goed 
toerusten voor een duurzame participatie 
in de samenleving. 

We hebben elkaar nodig en kunnen het niet alleen:  
we zijn met elkaar de Meierij! 
We hebben in het samenwerkings-
verband veel kennis en deskundigheid 
op het terrein van onderwijs en zorg. 
Het is voor het realiseren van kwalitatief 
goed onderwijs van essentieel belang 
om vooral op een effectieve wijze  
met ouders en instellingen uit de 
publieke sector samen te werken  
en te verbinden: één leerling,  
één gezin, één plan. Door gerichte 
samenwerking met de gemeentelijke partners weten scholen en besturen 
welk onderwijszorgaanbod er is en kunnen zij elkaar versterken. We zijn kritisch 
naar onze partners vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zonder kritiek 
te leveren. We blijven naar elkaar luisteren zodat we de problemen kennen die zich 
voordoen en vervallen niet te snel in vastgezette oordelen. Zo blijven we samen 
werken aan passende oplossingen voor leerlingen en leerkrachten.

We werken vanuit een handelingsgericht kader met zo  
min mogelijk bureaucratie
Om het onderwijs zo passend mogelijk te maken voor ieder leerling werken 
we vanuit een handelingsgericht kader. Bij het handelingsgericht werken 
draait het vooral om de onderwijsbehoeften van de leerling. We richten ons 
dus niet op wat er mis is met een leerling, maar op wat de leerling nodig heeft 
om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak hierbij een positief effect 
heeft. We werken van achteren naar voren met zo min mogelijk bureaucratie. 

We organiseren passende ondersteuning thuisnabij binnen  
de ondersteuningseenheid 
Binnen onze scholen wordt hard gewerkt om alle leerlingen het onderwijs te geven 
dat passend voor hen is. Soms hebben de scholen hierbij extra ondersteuning 
en expertise van buitenaf nodig in de vorm van een arrangement. Als scholen 
desondanks niet voldoende kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van een 
leerling of groep leerlingen kan er een arrangement op een andere basisschool of 
het SO worden gevolgd. 
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3. Organisatie 

3. Organisatie

De Directeur-Bestuurder bestuurt het samenwerkingsverband en is 
eindverantwoordelijk voor het functioneren en de behaalde resultaten van 
(functionarissen opererend binnen) het samenwerkingsverband. 
Namens 26 aangesloten schoolbesturen houden 7 bestuurders toezicht op de 
Directeur-Bestuurder. Dat doen zij middels het vastgestelde toezichtkader op 
onder andere de voortgang en realisatie van de geformuleerde doelstellingen  
uit dit jaarplan. Vergaderingen van het bestuur worden vanaf 1 januari 2020 
voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. 

Het samenwerkingsverband is opgedeeld in 3 ondersteuningseenheden.  
Elke eenheid kent een ondersteuningsteam, aangestuurd door een 
ondersteuningsmanager. De Directeur-Bestuurder stuurt de 3 ondersteunings-
managers aan, daarbij bijgestaan door enkele staffuncties. De 3 onder-
steuningsmanagers vormen samen met de Directeur-Bestuurder het 
managementteam van Samenwerkingsverband de Meierij. 

De onderstaande personen geven leiding aan het samenwerkingsverband:

Naam: Functie: Telefoon Email-adres:

Bas Wesseldijk Directeur-Bestuurder 06-14331004 b.wesseldijk@demeierij-po.nl

Wiggert Jan van Wijngaarden Ondersteuningsmanager Noord 06-13268442 wj.vanwijngaarden@demeierij-po.nl

Frank Willems Ondersteuningsmanager Midden 06-46789685 f.willems@demeierij-po.nl

Pieter-Jan van Hoof Ondersteuningsmanager Zuid 06-43535642 p.vanhoof@demeierij-po.nl

Bommelerwaard

Vught e.o.

Schijndel

Boxtel

’s-Hertogenbosch
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4. Doelstellingen 2020
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4. Doelstellingen 2020 De doelstellingen uit dit jaarplan komen voort uit de thema’s van ons nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022. 
Per doelstelling wordt benoemd welk resultaat voor eind december 2020 wordt nagestreefd.

THEMA 0: ALGEMENE ORGANISATIEDOELSTELLINGEN SWV PO DE MEIERIJ 

Doelstelling 1:  doorontwikkelen van het personeel van    
 Samenwerkingsverband de Meierij.
 
Door de ontwikkeling die de scholen doormaken in zowel expertise als 
vaardigheden in de basisondersteuning, wordt in de toekomst steeds  
meer –en wellicht wat anders- gevraagd van de medewerkers die vanaf  
01-08-2018 verbonden zijn aan het samenwerkingsverband. 
Enerzijds vraagt dit om een toekomstgerichte dialoog binnen het 
samenwerkingsverband over welke kennis en expertise nodig is en blijft. 
Anderzijds vraagt dit om een zorgvuldige ontwikkeling van het personeel. 

Resultaten 
• Er is voor 1 augustus 2020 een feedbackmethodiek ontwikkeld en 

uitgezet onder de scholen met betrekking tot het functioneren van de 
medewerkers van het samenwerkingsverband. Uitkomsten worden 
gebruikt binnen een de gesprekscyclus en voor het (individuele) 
scholingsplan 2020/2021

• Het personeel van de Meierij heeft in 2020 deelgenomen vanuit de 
Meierij academie aan diverse scholingsactiviteiten. 

Begroting 2020
• Investering deskundigheidsbevordering van € 55.000 

Doelstelling 2:  het renderend inzetten van het financiële overschot ten  
 bate van de kinderen en leerkrachten in de Meierij.

Het samenwerkingsverband draagt er zorg voor dat met zo min mogelijk 
overhead, de overige middelen maximaal terecht komen binnen de 
ondersteuningseenheden ten bate van de professionals in de scholen. 

Resultaten
• In de begroting van 2020 is extra financiële ruimte gecreëerd voor inzet 

binnen de basisondersteuning. 
• In de begroting van 2020 is een extra reservering voor (groeps)

arrangementen. 
• In de begroting van 2020 is een extra reservering voor het stimuleren 

van terugplaatsingen uit speciale voorzieningen.

Begroting 2020
• Er is een beleidsrijke meerjarenbegroting om een verdere groei van de 

reserve te voorkomen door middelen ten goede te laten komen van 
leerlingen en scholen.
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Doelstelling 3:  regio- en functie breed stilstaan bij 
 vijf jaar passend onderwijs 

Passend onderwijs bestaat vijf jaar en dus ook de Meierij. Dankzij de inzet 
van betrokken onderwijsmensen binnen ons samenwerkingsverband  
hebben we de afgelopen jaren binnen een ingewikkelde context 
ambitieuze stappen gezet. Met al die professionals willen we aandacht 
besteden aan dit eerste lustrum. Inspireren, ontmoeten, ontwikkelen,  
terug maar ook vooruit kijken naar de volgende vijf jaar passend onderwijs. 
Tenslotte kijken we dit jaar ook met de inspectie terug op de resultaten  
van vijf jaar passend onderwijs in de Meierij. 

Resultaten
• In het kader van vijf jaar Passend Onderwijs zijn eind schooljaar 

2019/2020 vijf inhoudelijke scholing bijeenkomsten georganiseerd voor 
het personeel van de scholen. 

• In maart is een besturendag georganiseerd met als thema ‘5 jaar passend 
onderwijs en nu verder: terug- en vooruitkijken’ 

• Er is in mei 2020 een inhoudelijke studiereis georganiseerd voor het MT 
en de aangesloten schoolbesturen 

• De inspectie spreekt begin 2020 haar positieve waardering uit over de 
werkwijze en de resultaten van het samenwerkingsverband. 

Begroting 2020
• Voor bijeenkomsten i.k.v. vijf jaar passend onderwijs is een bedrag van  

€ 7.500 euro gereserveerd. 
• Voor een studiereis is € 10.000 euro gereserveerd. 

Doelstelling 4:  aanstellen van een onafhankelijk voorzitter 

De ALV’s van de PO-Raad en de VO-raad hebben in november 
2018 afgesproken dat elk toezichthoudend orgaan van de 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het kader van good 
governance ten minste één onafhankelijk lid heeft en bij voorkeur 
de voorzitter. De besturen van de Meierij hebben in 2019 besloten te 
handelen conform het besluit van de raden en een onafhankelijk voorzitter 
aan te stellen voor het toezichthoudend bestuur.

Resultaten
• Per 01-01-2020 staat het toezichthoudend bestuur onder leiding van een 

onafhankelijk voorzitter

Begroting 2020
• In de begroting is een bedrag van 5000 euro gereserveerd voor de 

vergoeding aan de onafhankelijk voorzitter. 

4. Doelstellingen 2020

OVER BRENDA FROYEN
Brenda Froyen is lerarenopleider aan de AP 

Hogeschool Antwerpen en lid van de Belgische 

Hoge Gezondheidsraad die adviezen geeft over 

hoe om te gaan met psychiatrische diagnostiek. 

Daarnaast is zij auteur van de boeken ‘Kortsluiting 

in mijn hoofd’, ‘Uitgedokterd’, en ‘Lena’.

Website Brenda Froyen: 
www.brendafroyen.be

uitnodiging

5
jaar

Volgend schooljaar bestaat Passend Onderwijs 5 jaar,  

en dus ook SWV de Meierij. Daar willen we graag feestelijk bij 

stilstaan met 5 informatieve bijeenkomsten.

Datum  4 september a.s. 14.00 - 17.00 uur 

Locatie  Clubzaal Verkadefabriek

Onderwerp  Gedrag in de klas 

Gastspreker  Brenda Froyen

Aanmelden  doe je hier, vóór 3 juli a.s.

Vragen  secretariaat@demeierij-po.nl

1

2
3

4

5

Deze eerste inhoudelijke bijeenkomst gaat over het 

onderwerp ‘Gedrag in de klas’, waarmee we voornamelijk 

leerkrachten en IB’ers, maar ook schooldirecteuren, door 

middel van een workshop met elkaar in dialoog willen 

laten gaan, op zoek naar een gemeenschappelijke taal 

om dat wat zo moeilijk te vatten is in woorden uit te 

leggen. Brenda Froyen vertelt over de methodiek  

die zij ontwikkeld heeft om kinderen, preventief,  

over hun psychische welbevinden te laten praten.

BIJEENKOMST 

Gedrag in de klas

Er zijn steeds meer kinderen met gedragsproblemen 

in onze klassen. Ze worstelen met hun gevoelens 

en gedachten. Psychiatrische diagnoses moeten 

soelaas brengen, gedrag 

verklaren. Maar doen ze 

dat wel? Waar komen  

al die psychische 

problemen vandaan?

CADEAU
In september komt haar volgende boek uit, 

een non-fictie kinderboek dat uitlegt wat 

psychische ziekten zijn.  

Alle deelnemers aan deze workshop krijgen 

dit boek en een link naar de methodiek  

cadeau! Nieuwsgierig? 

Lees dan hier alvast het 

             eerste hoofdstuk.

1

Reageer snel! slechts 100 plaatsen beschikbaar
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Doelstelling 5:  verhogen van de doeltreffendheid inzet middelen ten  
 bate van het verhogen van basisondersteuning.

Resultaten
• Doorontwikkelen van het INK PDCA Critical-friend’ kwaliteitsbeleid en 

vaststellen in het bestuur.
• Het samenwerkingsverband doet met zijn partners onderzoek naar de 

bevorderende en belemmerende factoren voor de doorontwikkeling van 
passend onderwijs op zijn scholen. 

• Onderzocht word in januari 2020 of het mogelijk is te komen tot 
een Meierij breed Schoolondersteuningsprofiel (inclusief monitor 
basisondersteuning) 

• Herijken en opnieuw uitzetten van de monitor basisondersteuning bij 
aangepaste wetgeving op het terrein van basisondersteuning. 

• Het samenwerkingsverband stimuleert scholen en besturen om bij 
elkaar te gaan kijken naar good practices (visitatie) en in gesprek te gaan 
over de doorontwikkeling van de basisondersteuning. 

• Verbinding leggen tussen ontwikkelingen binnen de basisondersteuning 
met betrekking tot het thema hoogbegaafdheid en de toekende 
subsidie HB voor samenwerkingsverbanden. 

Begroting 2020
• Verhoging bedrag basisondersteuning naar € 117,50 euro per leerling 

4. Doelstellingen 2020

De gezamenlijke doelstelling is dat de ondersteuning van de leerling voor gaat 
op de afweging of er sprake is van basis- of extra ondersteuning. Binnen het 
arrangement wordt dan zowel gewerkt aan ondersteuning van de leerling als 
aan groei van het ondersteuningsvermogen van de leerkracht en de school. 
Groei en ontwikkeling van leerkrachten en scholen gebeurt in dialoog.  
Scholen gebruiken ondersteuners en gedragsdeskundigen als ‘Critical Friend’. 

Er wordt ingezet op het -per bestuur- inzichtelijk maken van het rendement 
(wat werkt en wat werkt niet) van de middelen beschikbaar gesteld door het 
samenwerkingsverband. Het gaat daarbij om zowel de inzet van de middelen 
basisondersteuning en het creëren van flexibele formatie als ook de middelen 
voor arrangementen.

THEMA 1:  INDIVIDUELE ONDERSTEUNING VOOR KINDEREN (BASIS EN EXTRA ONDERSTEUNING)

Doelstelling 6:  verhogen van de doeltreffendheid van de inzet van   
 middelen voor extra ondersteuning 

Resultaten
• De Leerkracht Ouder Kind (LOK) monitor is geïntegreerd in het LDOS 

registratiesysteem en wordt bij elk afgegeven arrangement uitgezet 
onder betrokken ouders en professionals. 

• Uitkomsten van de monitor en de gesprekken worden gebruikt om de 
doeltreffendheid van de inzet van middelen voor extra ondersteuning t 
e verhogen. 

• Diepte analyse op 5 jaar individueel arrangeren, welke ontwikkelingen 
zien we. Wat werkt en wat niet. 

• Het aanpassen van het format OPP om de context waarbinnen de 
leerling functioneert en de rol/eigenaarschap van de leerkracht beter te 
betrekken bij het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

• Onderzoeken hoe scholen beloond kunnen worden die in staat zijn met 
een hoog niveau basisondersteuning en effectieve inzet arrangementen 
maximaal thuisnabij passend te realiseren. 

Begroting 2020
• € 4500 euro aanpassen en doorontwikkelen LDOS registratiesysteem 
• Extra reservering arrangementen € 75.000
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Doelstelling 7:  afbouw traditionele SBO scholen en inrichting   
 groepsarrangementen

Resultaten
• Voor de teruggeplaatste leerlingen van SBO naar BAO wordt eind 2020 

een vervolgmeting gepresenteerd.
• Voor 1 juli 2020 is een plan van aanpak opgesteld om SBO Toermalijn 

door te ontwikkelen tot een thuisnabije specialistische voorziening. 
• SBO Maremak is in het schooljaar 2019/2020 verder afgebouwd en 

optimaal geïntegreerd in reguliere school de Vorssenpoel. 
• Groep 8 SBO Sprankel stroomt per 01-08-2020 uit. 
• SBO ’t Talent is per 01-08-2020 omgevormd tot een dislocatie van 

reguliere basisschool de Heijcant.
• TOP groepen Vught zijn per 01-08-2020 volledig geïntegreerd in het 

pand van de Lichtstraat 
• De deelname aan het SBO neemt op 1 oktober 2020 verder af naar 

maximaal 0,5 %.

Doelstelling 8:  evalueren doeltreffend- en doelmatigheid en   
 doorontwikkeling van groepsarrangementen

Resultaten 
• Bij de start van het schooljaar 2020/2021 wordt onderzoek gedaan naar de 

resultaten van groepsarrangementen in verhouding tot de investeringen. 

Begroting 2020
• Voor groepsarrangementen/afbouw sbo is een extra bedrag van 310.000 

gereserveerd 

Om kinderen meer kansen te bieden in het regulier, maar ook scholen nog 
beter te ondersteunen, bieden we in plaats van onderwijs in speciale basis-
scholen, specifieke en flexibele groepsarrangementen binnen het regulier 
onderwijs. Het traditionele SBO aanbod wordt daarmee beëindigd.

THEMA 2: GROEPSARRANGEMENTEN  

4. Doelstellingen 2020
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Doelstelling 9:  terugdringen van de groei van het speciaal onderwijs  
 en stimuleren samenwerking met het regulier.

Resultaten
• Januari 2020 is het aantal leerlingen SO in beeld gebracht en een analyse 

gemaakt ten opzichte van de cijfers van afgelopen schooljaren. 
• Er zijn vanaf januari 2020 opnieuw middelen ter beschikking gesteld 

voor het stimuleren van terugplaatsingen vanuit het speciaal naar het 
regulier onderwijs 

• Monitoring, onderzoek en kennisdeling in samenwerking met FONTYS 
hogeschool naar succesfactoren voor re-integratie van leerlingen met 
ondersteuningsbehoeften en de professionalsering van de leerkracht (en 
opleiding) in het reguliere onderwijs vanaf 01-08-2020. 

• Aanmelden voor pilot vanuit OCW en VWS voor gebundeld budget zorg 
in onderwijstijd op het speciaal onderwijs. 

• Onderzoeken naar de wijze van bekostiging van speciale voorzieningen 
en in hoeverre deze nog passend zijn bij de huidige ontwikkelingen.

• De regio is vanaf 01-01-2020 actief betrokken bij de uitwerking van 
de inclusieversneller https://netwerklpo.nl/downloads/20191030%20
Inclusieversneller_DEF.pdf 

 
Begroting 2020
• Investering faciliteren terugplaatsingen van 50.000

Sommige leerlingen gaan na een bepaalde periode terug naar regulier 
onderwijs als dat past bij de ondersteuningsbehoefte en meer thuisnabij is. 
Overplaatsen is echter niet een doel, maar slechts een middel om aan die  
behoefte te voldoen. Belangrijker is het, om binnen regulier onderwijs 
passende (individuele of groeps-)arrangementen te bieden die verwijzing 
voorkomen. Om die reden ligt de gezamenlijk doelstelling bij preventiever 

werken. De toegankelijkheid van ondersteuning en zorg moet zo vroeg 
mogelijk –bij voorkeur binnen het regulier onderwijs- na de eerste signalering 
voor scholen en ouders geregeld zijn. Een belangrijk aspect wanneer 
overplaatsen wel aan de orde is, is de samenwerking en communicatie tussen 
leerling, ouders, de verwijzende reguliere scholen en gespecialiseerde scholen.

THEMA 3: GESPECIALISEERD SPECIAAL ONDERWIJS 

4. Doelstellingen 2020

https://netwerklpo.nl/downloads/20191030%20Inclusieversneller_DEF.pdf
https://netwerklpo.nl/downloads/20191030%20Inclusieversneller_DEF.pdf
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4. Doelstellingen 2020

Doelstelling 10:  verbeteren van de aansluiting jeugdhulp    
 met onderwijs met het samenwerkingsverband  
 in de rol van netwerkorganisatie.

Resultaten
• Het samenwerkingsverband is in 2020 betrokken geweest bij het 

opstellen van het jeugdplan, inkoopkader en uitvoeringsplannen  
2020-2024 in de transitieregio’s. 

• De pilots binnen het preventieve jeugdveld op de scholen zijn eind 
2020 structureel opgenomen binnen het jeugdplan, inkoopkader en 
uitvoeringsplan 2020-2024.

• Jeugdhulp op School (JOS): 2de lijnszorg beschikbaar op scholen zonder 
beschikking is eind 2020 structureel opgenomen binnen het jeugdplan, 
inkoopkader en uitvoeringsplan 2020-2024.

• Deelname pilot vanuit OCW en VWS vanaf 01-01-2020 voor gebundelde 
budget alle zorg in onderwijstijd.

Begroting 2020
• Extra investeringen vanuit lokale en regionale jeugdhulpmiddelen 

Doelstelling 11:  versterken doorgaande leerlijn 0 - 14 

Resultaten: 
• Het samenwerkingsverband is per 01-01-20 gevestigd op dezelfde 

locatie als VO de Meierij 
• De gevolgen voor leerlingen van de verschillen in 

ondersteuningsmogelijkheden tussen PO en VO worden vanaf  
01-01-2020 onderzocht. 

• De succesvolle pilot ‘vliegende brigade Midden’ is eind 2020 uitgebreid 
naar de ondersteuningseenheden Zuid en Noord. 

Begroting 2020 
• Een eenmalige investering van €75.000,- aan nieuwe inventaris en 

verbouwingskosten. Daartegenover staat een structurele besparing  
in de huisvestingslasten van € 17.000,- per jaar.

De komende periode zal veel aandacht uitgaan naar het verbeteren 
van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp om uiteindelijk te 
komen tot preventievere inzet van jeugdhulp op scholen en integrale 
onderwijszorgarrangementen. Het samenwerkingsverband heeft de 
doelstelling om binnen deze ontwikkeling meer de regie te pakken in 
samenspraak met de gemeentes. Het samenwerkingsverband is benoemd 
tot landelijke inspiratieregio op het terrein van de aansluiting onderwijs-
jeugdhulp.

Het doel van ons samenwerkingsverband is om thuisnabij passend onderwijs 
en ondersteuning te bieden aan alle leerlingen van 0-14 jaar. De afgelopen 
jaren zijn er diverse verbindingen gelegd en afspraken gemaakt met de 
collega’s uit het voortgezet onderwijs. De komende periode is er aandacht
voor de doorontwikkeling daarvan. De focus komt nog meer te liggen op 
de voorschoolse periode. Vroegtijdige signalering en interventies binnen 
peuterspeelzalen en voorschoolse voorzieningen vinden we binnen de Meierij 
van groot belang. 

THEMA 4: SAMENWERKING MET JEUGDHULP THEMA 5: DOORGAANDE LEERLIJN 
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5. Meerjarenbegroting 2020 – 2025 

6. Evaluatie

5. Meerjarenbegroting 2020 – 2025 en 6. Evaluatie 

Hier wordt verwezen naar de vastgestelde meerjarenbegroting 2020 en de 
deelbegrotingen van de ondersteuningseenheden. 

De Directeur-Bestuurder doet 5 keer per jaar verslag van de voortgang van de 
doelstellingen uit het jaarplan aan het toezichthoudend bestuur, 5 keer per 
jaar aan de OPR en 3 keer per jaar op de besturenmiddagen. 

Van deze planperiode wordt verslag gedaan in het jaarverslag 2020
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