Jaarplan 2022

“De Meierij:
samen sterk voor
meer inclusie!”
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1 Voorwoord

Voor u ligt het jaarplan van Samenwerkingsverband PO de Meierij voor
kalenderjaar 2022. De geformuleerde doelstellingen volgen uit de
kernthema’s van ons huidige ondersteuningsplan 2018-2022 en de evaluatie
van het voorgaande jaarplan. Passend onderwijs bevindt zich landelijk in
een fase van verbeteren en door ontwikkelen naar inclusiever onderwijs.
Binnen onze regio hebben wij daar, met de afbouw van het speciaal
basisonderwijs, de afgelopen jaren al grote stappen in gezet.

Ons samenwerkingsverband herijkt in deze periode de ambities en doelen om te komen
tot het nieuwe Ondersteuningsplan 2022-2026. We blijven hierbij door ontwikkelen
naar inclusiever onderwijs. Dit betekent dat wij het speciaal basisonderwijs hebben
afgebouwd en wij nieuwe initiatieven ontplooien om verder te includeren.
Het ministerie heeft zich ook uitgesproken dat de koers naar inclusiever onderwijs moet
zijn en haalt deze regio zelfs aan als goed voorbeeld.

Het jaarplan borduurt enigszins verder op het plan van 2021, maar meerdere aspecten
uit het nieuwe Ondersteuningsplan 2022-2026 worden deels al uitgewerkt. In een
overgangsjaar is dit een uitdaging. Wij presenteren u per thema onze doelen over 2022
en hanteren hierbij de nieuwe thema’s welke ook in het nieuwe Ondersteuningsplan
2022-2026 zullen terugkomen.
Namens het bestuur van samenwerkingsverband PO de Meierij,

In 2021 hebben we grote stappen gezet om te komen tot het nieuwe
Ondersteuningsplan 2022-2026. De bestuurlijke- en scholenbijeenkomsten zijn goed
bezocht en er is een hoge mate van draagvlak om verder te gaan op de koers naar
inclusie en met elkaar ‘volgende stations’ te verkennen. Hierbij zijn we geïnspireerd
geraakt door de ‘ladders van inclusie’, welke we aanpassen naar de beloften voor
De Meierij.
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Guillermo Holman
Directeur - Bestuurder
Vastgesteld na bespreking in het bestuur van het samenwerkingsverband te
’s-Hertogenbosch, 3 februari 2022
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2 Missie en visie
2.2

2.1

Visie op ondersteuning (stip op de horizon)

Het bepalen van het volgende station op de vastgestelde landelijke route naar inclusief
onderwijs is een uitdaging omdat inclusief onderwijs verschillende aspecten kent.
SWV PO de Meierij werkt met onder andere de omvorming en gerealiseerde afbouw
van het speciaal basisonderwijs al veel langer aan inclusief onderwijs. We zijn door deze
beweging zelfs een van de meest inclusieve regio’s van Nederland.

Missie van het samenwerkingsverband

Om voor alle betrokkenen duidelijkheid te creëren over het volgende station op de
route naar inclusief onderwijs, hebben we het constructieve gesprek gevoerd aan de
hand van de inclusieladders van Sardes.

Samenwerkingsverband PO de Meierij werkt toe naar een onderwijssysteem waarin
iedereen van 0 tot 14 jaar1 welkom is. Waarin kinderen met ondersteuningsbehoeften
samen met hun leeftijdsgenoten op school zitten, ook als ze extra ondersteuning nodig
hebben. Een systeem waarin het onderwijs zich aanpast aan het kind in plaats van
andersom en waarin iedereen zich optimaal en ononderbroken kan ontwikkelen.
Dit realiseren we door op alle niveaus te werken aan sociale, organisatorische en
didactische inclusie.

Binnen de inclusieladders wordt een onderscheid gemaakt tussen organisatorische,
sociale en didactische inclusie. Deze drie vormen hebben we behouden en beschreven
in de beloftes van de Meierij.

Inzetten op inclusief onderwijs betekent dat kinderen met en zonder
ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen,
als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein. Wanneer
diversiteit op school de norm wordt, is daarmee een fundament gelegd voor een meer
inclusieve samenleving. Er blijft een plek in een specialistische setting voor kinderen die
dat nodig hebben en voor de duur die nodig is. Ook hier geldt thuisnabij en bij voorkeur
binnen een reguliere setting. Het speciaal onderwijs ontwikkelt zich naar een
specialistisch netwerk, dat zijn expertise ook binnen reguliere scholen inzet. Door
zorgvuldig pionieren gaan we samen op weg om samenwerking en inclusie binnen een
reguliere setting mogelijk te maken.

1
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4

 oor de noodzaak van vroegsignalering en een goede aanmeldingsprocedure
D
(overdracht) ligt onze verantwoordelijkheid ook bij kinderen jonger dan 4 jaar. Onze
verantwoordelijkheid voor kinderen van 13 en 14 jaar is het meest duidelijk in het vso,
maar ook zitten sommige kinderen langer dan 8 jaar op de basisschool en voelen we een
verantwoordelijkheid in het volgen van die kinderen in het V(s)o.
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Missie en visie
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Missie en visie

De beloften hieronder fungeren als ontwikkelkader.
• In de bovenste rij lees je de beloften die de Meierij doet aan alle kinderen in de regio.
•	De linker kolom biedt ruimte aan de verschillen tussen (startpunt en ambities van) scholen.

In samenwerking met ouders en het kind zorgen de scholen in de Meierij ervoor dat…
...kinderen van en met
elkaar kunnen leren (sociale inclusie)

...kinderen kunnen groeien,
ontwikkelen en leren
(didactische inclusie)

...kinderen thuisnabij naar school
kunnen (organisatorische inclusie)

Scholen die
ontwikkelen naar een
inclusieve school

Scholen zorgen ervoor dat alle
kinderen in staat worden gesteld om
ten volle deel te nemen aan het
sociale/schoolse leven.

Scholen ontwikkelen een adaptief/
flexibel onderwijsprogramma waardoor
ieder kind kan leren en ontwikkelen met
oog voor zijn/haar eigenheid en talenten.

De school in de wijk/ het dorp van
voorkeur van ouders en kind gaat het
ondersteuningsaanbod (i.s.m. partners,
kind en ouders) organiseren.

Scholen die een
volgende stap zetten naar
inclusief onderwijs

Binnen de scholen komen kinderen
elkaar structureel tegen. Dit wordt
gefaciliteerd. Hieronder vallen ook
groepsarrangementen regulier en
symbiose so-regulier.

Scholen organiseren extra aanbod waar
mogelijk binnen de groep of integreren
extra aanbod in het onderwijsprogramma waardoor ieder kind leert
en ontwikkelt met oog voor zijn/haar
eigenheid en talenten.

Scholen in de wijk/ in het dorp of de
ondersteuningseenheid werken samen
om voor elk kind dat daar woont een
passende onderwijsplek te realiseren.
Besturen stemmen ondersteuningsaanbod met elkaar af en zoeken waar
nodig binnen de wijk/ het dorp naar
nieuwe mogelijkheden.

Scholen die een
basis realiseren voor
inclusief onderwijs

Scholen organiseren ontmoetingsmogelijkheden binnen en buiten
het onderwijs waar alle kinderen (in de
wijk/ het dorp) mee doen.

Scholen organiseren boven op het
onderwijsprogramma extra aanbod
binnen de school waardoor ieder kind
leert en ontwikkelt met oog voor zijn/
haar eigenheid en talenten.

Scholen vinden gezamenlijk (m.a.w.
bestuur overstijgend) binnen het
samenwerkingsverband een passende
school voor elk kind dat daar woont.

Als samenwerkingsverband zijn we ontwikkelingsgericht en toonaangevend. Binnen de Meierij werken we handelingsgericht en bieden we ondersteuning/arrangementen op maat.
We bieden de ondersteuning die een kind (en gezin) nodig heeft, samen met de betrokken partijen zoals jeugdhulp, zorginstellingen en de kinderopvang. Geen van de deelnemende
organisaties kan dat alleen: we zijn met elkaar de Meierij!
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3 Inrichting van de
organisatie

3.1

Inrichting van de organisatie

De Directeur-Bestuurder bestuurt het samenwerkingsverband en is
eindverantwoordelijk voor het functioneren en de behaalde resultaten van
(functionarissen opererend binnen) het samenwerkingsverband.
Namens 23 aangesloten schoolbesturen houden zeven 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 drie ondersteuningsmanagers aan, daarbij bijgestaan
door enkele staffuncties. De drie ondersteuningsmanagers vormen samen met de
Directeur-Bestuurder het managementteam van Samenwerkingsverband de Meierij.
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4 Doelstellingen 2022
•	De feedbackmethodiek d.m.v. reviewgesprekken met betrekking tot het functioneren
van de medewerkers van het samenwerkingsverband wordt uitgevoerd. Uitkomsten
worden in 2022 gebruikt binnen de individuele gesprekscyclus en voor het
(individuele) scholingsplan.
•	Het functiehuis van de Meierij wordt in het voorjaar van 2022 geëvalueerd en waar
nodig aangepast, passend bij de landelijke ontwikkelingen en de regionale ambities.

De doelstellingen uit dit jaarplan komen voort uit de thema’s van ons
ondersteuningsplan 2018-2022 en onze evaluatie van het jaarplan

Begroting 2022
• Investering deskundigheidsbevordering van € 75.000
• Evaluatie en aanpassing functiehuis € 10.000

2021. Per doelstelling wordt benoemd welk resultaat voor eind
december 2022 wordt nagestreefd, tot welk resultaat dit moet leiden
en welke relatie er ligt met de begroting.

Doelstelling 2:
Grip op financiële stromen, specifiek TLV’s via plaats bekostiging,
om te investeren in de basisondersteuning in de Meierij.

Algemene organisatiedoelstellingen samenwerkingsverband
PO de Meierij

In het afgelopen jaar is het samenwerkingsverband geconfronteerd met een flinke
stijging van het aantal kinderen in een residentiële instelling. Deze kinderen worden via
een beschikking van jeugdhulp, zonder toelaatbaarheidsverklaring op een so-school
geplaatst in combinatie met een behandeltraject bij een jeugdhulpinstelling. Daarnaast
zitten er kinderen op het MKD die toe zijn aan onderwijs en daarvoor geplaatst worden
in een zorgklas van het so waarmee wordt samengewerkt. Deze aanzienlijke stijging
heeft ertoe geleid dat er bijstellingen gedaan zijn in de begroting voor 2022 en de MJB
2022-2026.

Doelstelling 1:
Door ontwikkelen en faciliteren 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 andersgevraagd van de medewerkers die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband.
Enerzijds vraagt dit om een toekomstgerichte dialoog binnen het
samenwerkingsverband over welke kennis, attitude en vaardigheden nodig zijn en
blijven. Anderzijds vraagt dit om een zorgvuldige ontwikkeling van het personeel en een
toekomstbestendig functiehuis

Het aantal toelaatbaarheidsverklaringen die het samenwerkingsverband zelf heeft
afgegeven is vrijwel gelijk gebleven. Met onze samenwerkingspartners zullen wij
hierover in gesprek gaan. Wij zijn geconfronteerd met dusdanige fluctuaties dat dit
vraagt om het evalueren van samenwerkingsafspraken. Gevolg van deze niet voorziene
ontwikkeling is, dat er directe gevolgen zijn voor de basisbekostiging per leerling op
reguliere scholen.

Resultaten
•	Het thema professionalisering voor interne – en eventuele externe collega’s wordt
uitgewerkt in heldere verwachtingen en programma. Het personeel van de Meierij
heeft in 2022 deelgenomen aan diverse scholingsactiviteiten, zowel individueel als in
teamverband.
VORIGE PAGINA
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Doelstellingen 2022

Resultaten
•	Onderzoeken of de gekozen prognoses van verwachte ‘residentiële leerlingen en
TLV’s’ in lijn is met de te onderscheiden trend en komen tot een mogelijke
herdefiniëring.
•	Met partners komen tot nadere afspraken om aan de ‘voorkant’ meer betrokken te
zijn. Immers keuzes in ieders werkveld hebben effect op de mogelijkheden van die
van andere werkvelden. Op weg naar meer inclusie kan vanuit de missie ‘We zijn
samen de Meierij’ wordt dit inzichtelijk gemaakt.

1. We geven het steunpunt gezamenlijk vorm met het VO;
2. We houden het klein en overzichtelijk;
3.	Het is een steunpunt dat meerwaarde krijgt door het ophalen van signalen van
ouders en leerlingen om te weten of het netwerk dekkend is en er beleid op moet
worden gemaakt.
Resultaten
• Realisatie Ouder- en jeugdsteunpunt De Meierij PO en VO voor 1 januari 2023
• Uitvoering geven aan de communicatiestrategie van PO de Meierij.
•	Onderzocht wordt op welke wijze samenwerking in de communicatie met andere
samenwerkingsverbanden (bijv. SWV 3006) voordelen oplevert.

Doelstelling 3:
Het voor ouders, leerlingen en professionals verbeteren van de
communicatie, informatie- en kennisdeling binnen de Meierij.

Begroting 2022
• Inhuur projectleider Ouder- en jeugdsteunpunt via SWV De Meierij VO
• Investering implementatie communicatieplan van € 10.000, -

Er is in 2021 in samenwerking met een op het onderwijs gericht communicatiebureau
een nieuwe en publieksvriendelijke website ingericht met duidelijk vindbare informatie
voor de belangrijkste stakeholders. De onderliggende communicatiestrategie is hier
toegepast en wordt nog verfijnd. Een platform op de website waarop opgebouwde
kennis gedeeld (inspireren) en opgedaan (leren) kan worden in het omgaan van
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften wordt nog ontwikkeld.

Doelstelling 4:
Vaststellen nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.

Demissionair minister Arie Slob heeft in november 2020 een 25-tal maatregelen
afgekondigd om Passend Onderwijs te verbeteren. Eén van deze maatregelen is de
ontwikkeling op samenwerkingsverbandniveau van een Oudersteunpunt. In oktober
2021 is er een leidraad gepubliceerd waarin de ontwikkeling van het oudersteunpunt
wordt beschreven.
Wij richten ons met name op de informatievoorziening van de scholen; zij moeten
dezelfde informatie beschikbaar stellen voor ouders en leerlingen m.b.t. passend/
inclusief onderwijs. Bestaande informatie wordt geactualiseerd. De informatie op de
scholen-sites moet (ook) op orde zijn, aanvullend daarop ontwikkelt het
samenwerkingsverband een informatie punt.
Het ondersteunen en signaleren wordt nader uitgewerkt, hierbij willen we voor het
onderdeel signaleren inzetten op ‘storytelling’. Samenwerkingsverband De Meierij PO
heeft de volgende uitgangspunten geformuleerd.
VORIGE PAGINA

In 2021 hebben we grote stappen gezet om te komen tot het nieuwe
Ondersteuningsplan 2022-2026. De bestuurlijke- en scholenbijeenkomsten zijn goed
bezocht en er is een hoge mate van draagvlak om verder te gaan op de koers van
inclusie en met elkaar ‘volgende stations’ te verkennen. Hierbij zijn we geïnspireerd
geraakt door de ‘ladders van inclusie’, welke we aanpassen voor De Meierij. In de
periode januari t/m mei komen we in de besluitvormende fase.
Resultaten
•	Schoolbesturen van het samenwerkingsverband hebben in 2022 de gelegenheid
gehad om schriftelijke wijzigingen voor te stellen voor definitief concept
ondersteuningsplan 2022-2026.
• Eind april 2022 is het ondersteuningsplan door alle gremia goedgekeurd.
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Doelstellingen 2022

Doelstelling 6:
Verhogen van de doeltreffendheid van de inzet van middelen ten bate
van het verhogen van basisondersteuning.

Begroting 2022
•	In de begroting is een bedrag van € 5000,- gereserveerd voor de begeleiding en de
vormgeving van het nieuwe ondersteuningsplan.

Resultaten
•	Het niveau van basisondersteuning binnen de Meierij wordt geëvalueerd en
bijgesteld in 2022 en waar nodig aangepast in relatie tot de nieuwe landelijke norm
basisondersteuning.
•	Het samenwerkingsverband evalueert en onderzoekt welke sturingsmechanismen
het meest doeltreffend zijn om de weg naar inclusie te bevorderen.
•	Experimenteren met schoolbesturen welke openstaan voor interbestuurlijke audits
m.b.t. inclusie.
•	Brabantse samenwerkingsverbanden ontwikkelen een auditkader om elkaar te
bezoeken, waarbij PO de Meierij zal deelnemen aan een audit in 2022.

Doelstelling 5:
Actualiseren systeem van kwaliteitszorg.
Resultaten:
•	Het herijken van het intern toezicht van het samenwerkingsverband en afstemmen
op het nieuwe inspectie toezicht kader.
•	De monitor basisondersteuning van het samenwerkingsverband past bij de nieuwe
landelijke kaders en wordt gedeeld met besturen en scholen in de Meierij.

Thema 1 Door ontwikkelen van basis- en extra ondersteuning
op kind-, ouder- en schoolniveau

Begroting 2022
• Investering basisondersteuning wordt verhoogd van € 120,- naar € 122,50.

De strategische doelen voor 2022 blijven gericht op het verder ontwikkelen van de
basis- en extra ondersteuning. We blijven ons richten op preventief aan sluiten, maar
ook onderzoeken we in welke trajecten wij wellicht te vroeg instappen.
Een andere cruciale onderzoeksvraag betreft het (neven)effect van het individueel
arrangeren op de mate van inclusie van scholen. Het samenwerkingsverband stuurt met
haar middelen door een basisbedrag per leerling beschikbaar te stellen, individueel te
arrangeren, groepsarrangementen aan te bieden en ondersteuning door
orthopedagogen en andere deskundigen en specialisten. Deze diversiteit aan
sturingsmechanismen met de middelen wordt gewaardeerd, maar vragen om
onderzoek of het individueel arrangeren ook bijdraagt aan meer inclusief onderwijs.
Hoe komen we van kindgericht naar inhoudsgericht en leerkrachtgericht werken;
bereiken we in voldoende mate de leerkracht en de schoolteams? Wat kunnen we
ontwikkelen, samen met de scholen naast het individuele arrangement?

Groepsarrangementen
Om kinderen meer kansen te bieden in het regulier onderwijs, maar ook om scholen
nog beter te ondersteunen, bieden we in plaats van onderwijs in speciale basisscholen,
specifieke en flexibele vervangende en aanvullende groepsarrangementen binnen het
regulier onderwijs.

In 2022 worden er meerdere bijeenkomsten georganiseerd om de weg naar inclusie
verder in te vullen.

VORIGE PAGINA
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Doelstellingen 2022

Doelstelling 7:
Ombouw SBO naar een brede voorziening in de
ondersteuningseenheid Noord.

Thema 2 Specialistische voorzieningen/netwerken
De gemiddelde verblijfsduur ligt in het speciaal onderwijs met 3,45 jaar per leerling iets
hoger dan het landelijk gemiddelde (3,31 jaar). Een klein aantal leerlingen gaat na een
periode in het so terug naar regulier onderwijs als dat past bij de ondersteuningsbehoefte
en het 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 en gespecialiseerde scholen en de
jeugdhulppartners.

Resultaten
•	Alle scholen in de eenheid Noord ontwikkelen zich door tot meer inclusieve scholen.
Het organiseren van breed beschikbare specialistische expertise zodat alle leerlingen
in de eenheid Noord thuisnabij een passend aanbod kunnen krijgen.
•	Het realiseren van een leer- en ontwikkelomgeving in de eenheid Noord met een
onderwijs- en zorgaanbod voor leerlingen met een complexe
ondersteuningsbehoefte (de brede inclusieve voorziening).
•	In maart 2022 is de blauwdruk voor de brede inclusieve voorziening in de eenheid
Noord gereed.
Begroting 2022
• Aanstelling projectleider Ondersteuningseenheid Noord € 13.000, -.

Doelstelling 9:
Plaatsingsproblematiek in so is opgelost.

Doelstelling 8:
Borgen, verdiepen en verbreden groepsarrangementen.

Resultaten
•	Het aanwezige dekkende continuüm zorgt ervoor dat er voor alle kinderen een plaats is.
•	OEM en schoolleiders so voeren structureel overleg om afstemming zo optimaal
mogelijk te laten verlopen.

In 2021 heeft onderzoeksbureau Cube een effectmonitoringsonderzoek uitgevoerd
naar de groepsarrangementen. Een groeiend aantal leerlingen binnen het SWV maakt
gebruik van de vervangende en de aanvullende groepsarrangementen. Ongeveer de
helft van de leerlingen die gebruik maken van een vervangend groepsarrangement
stroomt terug (door) naar het regulier onderwijs. De groepsarrangementen worden als
positief tot sterk positief ervaren. De transfer naar de reguliere school vraagt nog
verdere ontwikkeling.

Doelstelling 10:
Het stimuleren van de samenwerking tussen speciaal en regulier
onderwijs.

Resultaten
•	In 2022 worden doelstellingen van alle groepsarrangementen binnen het
samenwerkingsverband geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
•	Groepsarrangementen organiseren we meer thuisnabij in de regio’s (voor zover
behoefte aanwezig is).
VORIGE PAGINA

Meerdere vormen van samenwerken willen we als Meierij mogelijk maken, wij willen dit
doen onder de noemer zorgvuldig pionieren. We stimuleren initiatieven tot
samenwerking op weg naar inclusie te ervaren, uit te proberen en samen te bouwen.
We brengen in beeld wat werkt. Cruciaal onderdeel hierbij is het opzetten van
monitoring, die maakt dat het niet bij losse pilots blijft.
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Doelstellingen 2022

Resultaten
•	Maart 2022 is het aantal leerlingen so in beeld gebracht en per so-school een analyse
gemaakt ten opzichte van de cijfers van afgelopen schooljaren.
•	SWV stelt middelen ter beschikking voor het stimuleren van terugplaatsingen en het
inrichten van symbiose arrangementen vanuit het speciaal naar het regulier
onderwijs.
• Het uitwerken van de pilot en kaders van het zorgvuldig pionieren.
•	In het voorjaar van 2022 organiseert het so bijeenkomsten om de visie op inclusie op
de toekomst te formuleren, hier sluit het samenwerkingsverband op aan.
•	In het voorjaar organiseert het samenwerkingsverband bijeenkomsten voor
professionals van het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de visie op inclusie
vorm te geven.
•	Tijdens de besturenmiddag van juni 2022 staat het thema ‘Wat verstaan wij binnen de
Meierij onder inclusiever onderwijs’ centraal.

Doelstelling 11:
De Meierij Academie zorgt voor een professionaliseringsaanbod dat
aanvullend is op het aanbod van besturen en richt zich vooral op het
overdragen van kennis, vaardigheden en attitude op weg naar inclusie.

Thema 3 Professionalisering van de professionals in en
rond de school

Thema 4 Het samenwerkingsverband als moderne
netwerkorganisatie: partners voor inclusie

De professionalisering, zowel intern als extern, vraagt om nadere uitwerking in 2022. De
Meierij Academie is een begrip en een lege huls tegelijkertijd dat vraagt om invulling. De
urgentie en noodzaak om kennis te delen op de weg naar inclusie is evident. Het continu
professionaliseren van personeel is een opdracht voor iedere werkgever. Besturen
richten scholings- en professionaliseringstrajecten in, evenals het
samenwerkingsverband. In 2022 wordt de rol van het samenwerkingsverband helder in
het aanbod van scholing, trainingen en cursussen op weg naar inclusie. Parallel daaraan
wordt het scholingsaanbod voor het eigen personeel doorontwikkeld naar de (meer)
coachende en begeleidende rol.

In de landelijke verbeteraanpak gaat veel aandacht naar het verbeteren van de
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp om uiteindelijk te komen tot
preventievere inzet van jeugdhulp op scholen en integrale
onderwijszorgarrangementen. De samenwerking met gemeenten is hierin cruciaal.

Resultaten
•	Het organiseren van inspiratie- en themabijeenkomsten voor professionals binnen de
Meierij op het thema inclusief onderwijs.
•	Ophalen en delen van good practices via de website; o.a. via story-telling bij
leerkrachten en ouders.
•	Het organiseren van jaarlijkse informatiebijeenkomsten voor startende leerkrachten
over de rol van het samenwerkingsverband.
•	Het stimuleren en mede opzetten van informele kennis- en leerkringen binnen de
eenheden.

Netwerken op het lokale niveau vraagt om per regio te onderzoeken in welke mate het
ondersteuningsaanbod in voldoende mate dekkend is. Hierbij wordt specifiek ook de
doelgroep bedoeld met een vrijstelling van onderwijs, geheel of gedeeltelijk thuiszit of
enkel nog door de zorgpartijen wordt begeleid. De uitwerkingsagenda, samen met de
gemeenten opgesteld, is leidend voor het netwerken in de regio.
Als netwerkorganisatie sluit het Samenwerkingsverband actief aan bij twee landelijke
bewegingen ‘Met Andere Ogen’ en ‘Naar Inclusiever Onderwijs’.
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Doelstelling 12:
Uitwerkingsagenda gemeenten/ jeugdhulp is beschikbaar en de
resultaten worden zichtbaar binnen de school.

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.

De ontwikkelagenda is in het OOGO van juni 2021 vastgesteld. In het OOGO van
november 2021 is de uitwerkingsagenda ook vastgesteld en is er besloten een
procesbegeleider voor twee jaar aan te stellen.
Resultaten
•	Het doel dat meer basisprofessionals en jeugdhulp voor scholen beschikbaar zijn,
zoals opgenomen binnen het jeugdplan, inkoopkader en uitvoeringsplan 2020-2024
wordt in iedere eenheid gerealiseerd in pilots.
•	De doelen opgenomen in de uitwerkingsagenda voor 2022 worden bereikt:
	Wijkteam/ basisprofessonials sluiten -waar nodig- aan bij de
ondersteuningsstructuur van de school.
	Er is een toenemende betrokkenheid van het samenwerkingsverband bij
kinderen vanaf 3 jaar bij ondersteuningsvragen op weg naar onderwijs.
So-scholen beschikken over uren schoolmaatschappelijk werk.
Er is een thuiszitterspact (in wording) voor de hele Meierij.
	Iedere school heeft en kent het vaste aanspreekpunt van wijkteam/ de
basisprofessionals.
Het vaste aanspreekpunt kan verleningsbeschikkingen afgeven voor jeugdhulp.
•	Inzet van de procesbegeleider zorgt voor het bereiken van de resultaten uit de
uitwerkingsagenda, maar vooral ook voor meer resultaatgerichte samenwerking met
de gemeentelijke beleidsambtenaren.
•	Het goede inhoudelijke gesprek vindt ook plaats binnen het bestuurlijk OOGO.
Hiermee zorgen we voor daadkracht en meer draagvlak voor het beleid van het
samenwerkingsverband.

Doelstelling 13:
versterken doorgaande leerlijn 0 - 14.
Vroegtijdige samenwerking met de voorschoolse instellingen wordt geïntensiveerd en
heeft een plek gekregen binnen de uitvoeringsagenda met de gemeenten (zie ook vorige
doelstelling). Bij de zoektocht naar een passende plek in het onderwijs wordt het
samenwerkingsverband betrokken bij de kinderen waarover zorgen zijn over de
haalbaarheid van onderwijs, bij overwegingen van een vrijstelling of de uitstroom bij
orthopedagogische centra of MKD.
Daarnaast wordt de samenwerkingsrelatie met het samenwerkingsverband VO verder
uitgebouwd.
Resultaten
•	Het samenwerkingsverband heeft een adviesrol naar leerplicht bij iedere
vrijstellingsaanvraag.
•	Het samenwerkingsverband heeft zicht en wordt bij het vinden van de passende
onderwijsplek betrokken bij kinderen die vanuit MKD en OPC uitstromen naar
onderwijs.
•	Met MKD en OPC worden de bestaande afspraken herijkt, zodat het
samenwerkingsverband betrokken wordt bij alle kinderen binnen deze instellingen.
•	Met het samenwerkingsverband vo wordt ervaring opgedaan met de pilot ‘zachte
landing’ met als doel de samenwerking en het elkaar kennen van po- en vo-scholen te
verbeteren zodat leerlingen vloeiender starten in het vo.

Begroting 2022
•	De procesbegeleider wordt via cofinanciering met het samenwerkingsverband VO
en de zeven gemeenten betaald. Voor het PO de Meierij betreft het 1/9 deel =
€ 13.333,- voor 2 jaren.
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Doelstelling 14:
deelname landelijke bewegingen ‘Met Andere Ogen’ en ‘Naar
Inclusiever Onderwijs’. leidt tot meerwaarde voor De Meierij
PO de Meierij wil landelijk inspireren, maar zeker ook geïnspireerd worden vanuit goede
voorbeelden en ervaringen in het land. We zijn en blijven toonaangevend in onze
ontwikkeling en om die reden sluiten we aan bij landelijke innovatieve bewegingen. Het
samenwerkingsverband wil graag goed aangesloten zijn in het bestuurlijke netwerk van
samenwerkingsverbanden en andere landelijke stakeholders, om geïnspireerd te raken
en te blijven agenderen.
Resultaten
•	Via nieuwsbrieven, bijeenkomsten en good practices worden opbrengsten en goede
voorbeelden gedeeld met scholen en besturen in de Meierij.
•	Jaarlijks organiseren we 3 tot 5 inspirerende thema’s met sprekers uit het landelijke
netwerk rondom het thema ‘inclusie’. (Ook is dit resultaat onderdeel van de
professionalisering).
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5 Meerjarenbegroting
2022 – 2026

Hier wordt verwezen naar de vastgestelde meerjarenbegroting (inclusief toelichting)
2022 -2026 en de jaarbegrotingen van de ondersteuningseenheden.

6 Evaluatie

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 2022.
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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

