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“De Meierij:  
samen sterk voor  
meer inclusie!”



Dit vraagt van ons allemaal dat we het goede voorbeeld geven. Maar ook om een 
verdere samenwerking van regulier met speciaal onderwijs, een hechte samen-
werking tussen onderwijs en jeugdhulp en het blijven inzetten op het vakmanschap 
van alle professionals. Zo zorgen we er met elkaar voor dat (nog) meer leerlingen 
thuisnabij passend onderwijs krijgen.

‘De Meierij: samen sterk voor meer inclusie!’ 
•  Samen: we hebben elkaar nodig om onze ambities te realiseren. 
 Met elkaar zijn we de Meierij.
•  Sterk: we spannen ons samen in en zijn trots op wat we al bereikt hebben.
•   Meer: we beginnen niet bij nul, maar hebben al goede stappen gezet.
•  Inclusie: de volgende fase en het kernthema van het 
 ondersteuningsplan.

De komende jaren zetten we met elkaar - professionals, gemeenten, partners en 
samenwerkingsverband - nieuwe stappen naar een inclusieve samenwerking. 
Dat lijkt heel groot, maar begint klein: namelijk met het welkom heten van alle 
kinderen! We geven vanaf jonge leeftijd mee dat ieder kind ertoe doet, erbij 
hoort en mee mag doen. We willen dat zij kunnen opgroeien, spelen en 
anderen ontmoeten in hun eigen omgeving. 

Samen sterk voor meer inclusie: 
hier draait het om



Om duidelijk te maken welke stappen er 
gezet moeten worden om tot (meer) 
inclusief onderwijs te komen, is gekeken 
naar de verschillende vormen van inclusie:

•  sociale inclusie: de mate waarin alle 
kinderen welkom zijn;

•  pedagogisch-didactische inclusie: de 
kwaliteit van het onderwijs; 

•  organisatorische inclusie: het realiseren 
van een dekkend netwerk.

Dit onderscheid heeft de Meierij vertaald 
naar een negenveld. Hierin staan de 
beloften die besturen en scholen doen naar 
kinderen en ouders. Waar de school zich in 
het beloftenveld bevindt, wisselt per school 
en past bij de ontwikkeling op dat moment. 
Als school en bestuur bepaal je samen de 
ambitie: welke stappen in het beloftenveld 
willen jullie zetten? Dit krijgt vervolgens een 
plek binnen elk schoolplan. 

Op weg naar inclusie: de beloften



Vier thema’s voor 2022-2026

Binnen SWV PO de Meierij staan de 
komende periode de volgende vier 
thema’s centraal:



Basisondersteuning op school
Elke school biedt basisondersteuning. Om dit goed 
uit te kunnen voeren, krijgt elke school per leerling 
een bedrag vanuit het samenwerkingsverband. 
Bij vragen, voor consultatie of advies kan de school 
contact opnemen met het ondersteuningsteam van 
het samenwerkingsverband binnen de eigen regio. 

Extra ondersteuning – arrangementen
Ook als een leerling meer ondersteuning nodig 
heeft dan de school zelf kan bieden, neemt de 
school contact op met het ondersteuningsteam. 
De onderwijsondersteuner en/of orthopedagoog/
psycholoog helpt bij het organiseren van de 
ondersteuning die nodig is voor het kind, de 
leerkracht en/of de school. Als een arrangement 
wordt toegekend betaalt het samenwerkings-

verband de kosten. Een arrangement binnen 
de Meierij is altijd flexibel qua vorm en op maat 
ingericht.

Extra ondersteuning – 
groepsarrangementen
Binnen SWV PO de Meierij zijn er 
groepsarrangementen voor kinderen met een 
vergelijkbare hulpvraag, bijvoorbeeld rondom 
gedrag of leren. Het doel daarvan is om vanuit 
een gespecialiseerde aanpak de kinderen 
voldoende handvatten te bieden om binnen 
de eigen school verder te kunnen gaan. 
De groepsarrangementen worden bekostigd 
door het samenwerkingsverband en uitgevoerd 
door en op een reguliere basisschool, zo 
thuisnabij mogelijk.

Speciaal onderwijs
Voor sommige kinderen is het speciaal onderwijs 
beter passend, voor een korte of langere periode. 
De school vraagt dan - in overleg met ouders - 
een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het 
samenwerkingsverband. Twee deskundigen 
beoordelen de aanvraag. Bij een positief advies 
kent de ondersteuningsmanager de TLV toe. Er zijn 
drie categorieën voor de bekostiging: so laag, 
so midden en so hoog. Welke wordt toegekend, 
hangt af van de onderwijsbehoeften van de leerling. 

Zo werkt ondersteuning in de Meierij: 
wie doet wat en wat doet het samenwerkingsverband?
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In het ondersteuningsplan 2022-2026 
‘De Meierij: samen sterk voor meer inclusie!’ 
staat hoe we binnen ons samenwerkingsverband 
passend onderwijs organiseren voor kinderen in 
de leeftijd van 0-14 jaar. In deze folder vind je een 
samenvatting van het ondersteuningsplan. 
De volledige versie vind je op onze website. 

Contact

SWV PO de Meierij
Hervensebaan 9
5232 JL ’s-Hertogenbosch

secretariaat@demeierij-po.nl
telefoon 073 – 85 11 300

De contactgegevens van de verschillende 
ondersteuningseenheden vind je op de website. 
Daar vind je ook meer informatie over de weg 
naar inclusief onderwijs in de Meierij, nieuws 
en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. 

www.demeierij-po.nl 

Ons werkgebied


