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Samenwerken om optimale ontwikkelkansen 
voor kinderen thuisnabij in de regio de Meierij 

te organiseren en te faciliteren 

Ambitie

Inzetten op preventie en op lichte zorg en 
ondersteuning in onderwijs (0 tot 23 jaar)

Zo doen we dat:

• Signaleren van en ondersteunen bij ontwikkelingsachterstand

• Jeugdprofessionals werkzaam binnen opvang en onderwijs

• Goede overgang/overdracht van voorschool naar onderwijs

• Teams van gespecialiseerde jeugdhulp (preventief en 
consultatief)

• Preventieve ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Ambitie

Ontwikkelen van maatwerk onderwijs-zorgarrangementen voor 
kinderen met complexe problematiek 

Zo doen we dat:

• Maatwerkarrangementen aanbieden waarbij onderwijs naar zorg gaat 

• Onderzoeken stagebegeleiding bij dagbesteding

• Maatwerktrajecten ontwikkelen

•	Samen	oplossingen	zoeken	bij	(financierings)onduidelijkheid
• Een escalatiemodel ontwikkelen voor casussen waarbij lokaal geen 

overeenstemming bereikt wordt (dit punt hangt samen met de 
besluitvorming over de doorbraakaanpak in Brabant Noordoost)

Ambitie

Minimaliseren van (zorgwekkend) verzuim en voortijdig 
schoolverlaten

Zo doen we dat:

• Regionaal thuiszitterspact voor snellere besluitvorming

• Leerplicht meer preventief inzetten

• Minder vrijstellingen en heldere procedures

• Oplossingsgericht onderzoek naar thuiszitters

• Onderzoeken meerwaarde gezamenlijk signaleringssysteem  

Ambitie

Effectiever organiseren van de samenwerking 
en de inzet van jeugdhulp in het onderwijs, 
samen met ouders en leerlingen

Zo doen we dat:

• Eén vast aanspreekpunt bij gemeenten voor 
opvang en onderwijs 

•	Eerst	ondersteuning,	dan	financiering
•	Effectiever	organiseren	en	arrangeren,	met	oog	

voor de leerling en behoeften op verschillende 
domeinen

• Minder bureaucratie, meer vertrouwen in elkaar 

2Ambitie 

Kinderen tijdig ondersteuning en zorg bieden 
die nodig is voor optimale ontwikkeling 

Zo doen we dat:

• Jeugdhulp slim en passend organiseren in het 
onderwijs en andersom

• Vloeiende overgang/overdracht op alle momenten

• Nog maar één plan voor onderwijs en zorg bij 
integrale arrangementen

• Flexibeler omgaan met schotten zodat maatwerk 
mogelijk is

• Kwetsbare jongeren (langdurige) ondersteuning 
bieden bij stap naar arbeidsmarkt 
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Inclusiever onderwijs binnen een inclusievere samenleving
Regio de Meierij omvat (scholen in) de 
gemeente Vught, Maasdriel, ’s-Hertogen-
bosch, Meierijstad (Schijndel), Zaltbommel, 
Boxtel, Sint-Michielsgestel, Oisterwijk 
(Haaren), Tilburg (Biezenmortel), het mbo  
in de regio en de samenwerkingsverbanden 
PO en VO de Meierij.

Allerlei partners uit onderwijs en gemeenten werken 
samen in de Meierij: scholen, schoolbesturen, 
samenwerkingsverbanden, kinderopvang, 
preventieve voorliggende voorzieningen, jeugdhulp
aanbieders en gemeentelijke toegang.
Dat doen we niet alleen omdat het een wettelijke 
verplichting is, maar vooral omdat samenwerking 
nodig is om onze gedeelde ambitie te realiseren!

Ontwikkelagenda 
2021-2025  
Regio de Meierij

Ons gezamenlijke doel
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Wist je dat we  

een landelijke  

inspiratieregio zijn?

Opvoeding en  
onderwijs  

zijn verbonden

Uitgaan van 
eigen kracht en 
mogelijkheden

Onderwijs biedt 
kansengelijkheid 

en ruimte voor 
talentontwikkeling


