
1

2021
jaarverslag

Werken aan verbinding  
in een ongewoon jaar



Inhoudsopgave

6
Passend onderwijs in de Meierij

8
Het garanderen van doorgaande 
leer- en ontwikkelingslijnen

13
Vormen van ondersteuning

24
Verbetering en vernieuwing

27
Samenwerking met gemeenten  
en jeugdzorg

29
Inkomsten en uitgaven

32
Organisatie, medezeggenschap  
en toezicht

 5  leden van de Advies Commissie Toewijzing

 1  beleidsmedewerker onderwijs-jeugd 

 2  managementassistenten

 8  medewerkers van de bovenschoolse voorziening (waarvan 2 conciërges)

 18  ondersteuners passend onderwijs

 1  teamleider expertise- en ondersteuningsteam 

 1  directeur

Totaal: 36 medewerkers

 17.774  leerlingen op regulier onderwijs, waarvan:  

 624  praktijkonderwijs,  

 82  nieuwkomers en  

 46  vavo-leerlingen. 

 
 739  leerlingen op voortgezet speciaal onderwijs

Totaal: 18.513 leerlingen

50/50 = verdeling jongens/meisjes 
  (2020: 2/3 tegen 1/3) 

 35  leerlingen stroomden uit

Gemiddeld verblijf: 18,2 weken

 7 x  verzuim 4 wkn – 3 mnd

11 x  verzuim > 3 mnd

12 x  absoluut verzuim

Totaal: 30 thuiszitters

 62  leerlingen stapten over van vso naar 
  regulier onderwijs (2020: 46)

65  docenten volgden een scholing  
 over hoogbegaafdheid

577 x  werd de Advies 
  Commissie Toewijzing   
  benaderd voor 
  consultatie (2020: 495)

0 klachten gemeld!

€ 166.603 ging naar 
innovatieve projecten

Totaal inkomsten:  €  24.382.248

Totaal uitgaven:  €  25.157.898

Resultaat:  €  - 775.650

Totaal reserves:  €  3.282.774

2021 in feiten en cijfers
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Onze leerlingen op 1-10-2021

Bovenschoolse voorziening

Thuiszitters per 15-12-2021

Advies Commissie Toewijzing

Uitgaven 

 18  scholen voor vo  
  (waarvan 4 voor praktijkonderwijs)
 7  scholen voor vso

Totaal: 25 scholen

 Begroting Realisatie

Basisondersteuning 9.571.648 9.844.037

Praktijkonderwijs 3.079.893 3.033.194

VSO 9.695.135 9.685.449

Overstaparrangementen 250.000 252.604

Specialistische arrangementen 400.000 374.563

Bovenschoolse voorziening 512.000 506.312

Projecten Passend onderwijs 400.000 172.763

Tijdelijke plaatsing van leerlingen elders 15.600 30.764

Advies Commissie Toewijzing 314.400 369.199

Organisatie 564.000 697.749

Bestuur 24.000 23.783

Overige activiteiten 89.900 148.002

Financiële lasten 0 19.479

Totaal 24.916.576 25.157.898
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Onze gezamenlijke inzet helpt 
jonge mensen écht verder

Voorwoord

open zijn. Leerlingen moeten hun plek en motivatie 
hervinden, in de groep en in de onderwijsstructuur. 
Maar toch: door wat ik afgelopen jaar aan collectieve 
veerkracht op onze scholen heb gezien, ben ik ervan 
overtuigd dat we hen die veilige groeiruimte terug 
kunnen geven.

De kracht van samen
Wat me ook bijblijft van mijn eerste jaar als directeur 
van de Meierij, is hoe groot onze kracht is als we 
dingen samen doen. Het doet me goed als ik school-
directeuren en onderwijsprofessionals hoor vertellen 
hoeveel het oplevert als scholen samenwerken.  
Hub Rosmalen en de Rijzert zorgden er samen voor 
dat maar liefst 24 vso-leerlingen succesvol instroom-
den in het praktijkonderwijs; de Bossche Vakschool 
bereikt met het Dieze College dat een groep vso 
leerlingen een regulier vmbo-diploma kan behalen. 
Ook de samenwerking die op het gebied van hoog-
begaafdheid is ontstaan, vind ik indrukwekkend.  
Alle havo- en vwo-scholen in de Meierij nemen 
gezamenlijk deel aan een opleiding op dit gebied; 
daardoor zien we een enthousiast kennisnetwerk 
ontstaan, waar zowel docenten als leerlingen baat bij 
hebben. En zo zijn er nog tal van voorbeelden waar 
we trots op kunnen zijn. 

Ook wij leren door te experimenteren
Het stimuleren van verbinding en kennisdeling 
(tussen scholen onderling, maar ook tussen scholen, 
gemeenten en jeugdhulp) zie ik als een belangrijke 
taak van ons samenwerkingsverband. Onze onder-
steuners passend onderwijs spelen daar een grote  
rol in: zij brengen hun expertise naar de scholen om 
bij te dragen aan de versterking van de basisonder-
steuning.  De oplossingen die uit die samenwerking 
voortkomen, zijn soms verrassend simpel: door 
leerlingen de gelegenheid te geven in de klas met  
een koptelefoon op te werken, of even een time-out 

te nemen tijdens een drukke les, lukt het ze wél om 
mee te doen. Zulke kleine succesjes zijn net zo 
waardevol als de grote, want ze laten ons zien dat het 
loont om soms wat meer te durven. We mogen best 
wat vaker in de geest van de wetten en protocollen 
werken, in plaats van naar de letter. Leren door 
gewoon eens wat te proberen; niet alleen onze 
leerlingen groeien op die manier – wijzelf net zo goed. 

Inclusief leren en leven
Komend jaar ligt de focus daarom op het versterken 
van ons onderwijs door mensen te verbinden. Op 5 
oktober 2021 brainstormden we tijdens de Meierij 
Conferentie met scholen, onze Ondersteuningsplan-
raad, gemeenten en jeugdhulp over de ideale toe-
komst. Het beeld dat daaruit naar voren kwam, is dat 
we ons onderwijs- en zorgaanbod veel meer met 
elkaar willen delen. Als leerlingen uit ons gezamenlijke 
aanbod precies dát kunnen oppikken wat ze nodig 
hebben, vinden ze allemaal hun eigen, unieke weg.  
Zo realiseren we inclusiever onderwijs binnen een 
inclusievere samenleving; dat is ook het motto van de 
nieuwe Ontwikkelagenda die we afgelopen juli samen 
met gemeenten ondertekenden. Wij borduren daar 
komend jaar op voort in de voorbereidingen voor ons 
nieuwe Ondersteuningsplan, dat vanaf 2023 in 
werking treedt.

Afbouwen bovenmatige reserves
Waar 2021 voor scholen en leerlingen een jaar van 
vertraging was, verwacht ik de komende jaren een 
vlucht naar voren. De  NPO middelen geven scholen 
ruimte om extra te investeren in leerlingen en 
docenten. Bovendien gaat de Meierij verder met het 
afbouwen van haar bovenmatige reserves, ten gunste 
van onze leerlingen. We geven dit geld uit aan de inzet 
van onze ondersteuners passend onderwijs en aan 
allerlei (kleine en grote) plannen voor innovatie, 
waarin samenwerking voorop staat. Ook verdubbelen 
we de NPO-gelden die we ontvingen, om ze samen 
met gemeenten te besteden aan gecombineerde 
oplossingen voor onderwijs en jeugdhulp. Door nu 
extra te investeren, zorgen we ervoor dat we vanaf 
2024 weer binnen de reguliere begroting kunnen 
doen wat nodig is.

Een werkgever in dienst van de leerling
Ook als werkgever willen we komende jaren nieuwe 
stappen zetten. Ik ben er trots op dat we sinds 
augustus 2020, het moment waarop de Meierij voor 
het eerst medewerkers in dienst nam, een volwaardig 
personeelsbeleid op poten hebben gezet. De basis is 
gelegd en die is goed. Maar ik verheug me erop om 
komend jaar eindelijk vaker met het voltallige team 
bijeen te komen. Ik wil met mijn collega’s praten over 
thema’s als werkgeluk en de identiteit van de Meierij.  
Door onszelf te ontwikkelen, kunnen wij ook meer 
voor onze leerlingen betekenen. Gezonde, gelukkige, 
groeiende jongeren – daar is het ons uiteindelijk om 
te doen.

Marjolijn de Kroon
Directeur samenwerkingsverband vo de Meierij

Toen ik in maart 2021 begon als directeur van de 
Meierij, dacht ik dat ik alle facetten van het onderwijs 
wel zo’n beetje kende. Toch ben ik afgelopen jaar 
regelmatig geraakt en verrast door wat we binnen  
het samenwerkingsverband met elkaar bereiken.  
Ik maakte kennis met 25 betrokken scholen,  
die allemaal echt iets willen betekenen voor hun 
leerlingen. Wat wij samen doen, helpt jonge mensen 
werkelijk vooruit in het leven.

Collectieve veerkracht
Afgelopen jaar werden onze leerlingen en professio-
nals enorm uitgedaagd. Al voor de coronacrisis zagen 
we een toename in sociaal-emotionele problemen  
bij leerlingen, maar door de pandemie versnelde en 
verergerde deze trend. De gevolgen van de lock-
downs merken we tot op de dag van vandaag; corona 
lijkt een knik in de ontwikkeling van jongeren te 
hebben veroorzaakt. Leerlingen liepen leer- en 
leefachterstanden op. De stress die dit veroorzaakte, 
leidde vaker tot somberheid, eetproblemen, auto-
mutilatie en agressie. Anderen kregen last van 
eenzaamheid en angsten; meer leerlingen dan ooit 
weten de weg terug naar school (nog) niet te vinden. 

Al deze tijd bleven onze scholen doorgaan met  
online les geven, moed inspreken, belletjes plegen en 
aandacht aan hun leerlingen geven. Het is helaas niet 
zo dat alles weer normaal is, nu de scholen weer  

Door wat ik aan collectieve veer-
kracht op onze scholen heb gezien, 
ben ik ervan overtuigd dat we 
leerlingen hun veilige groeiruimte 
terug kunnen geven



‘Gelukkig weten we nu 
hoe ik het wél kan’

Nienke van Hout (13) maakte afgelopen jaar de 

overstap van de Hub Rosmalen naar de Rijzert. 

Elke dag gaat ze met een lach naar school,  

want op beide plekken snappen ze haar echt.

“Op mijn eerste basisschool ging het niet  
zo goed. Ik vond alles moeilijk en had 
helemaal geen zelfvertrouwen. Als ik een 
opdracht fout had, gaf ik het meteen op.  
Ik had ook weinig vrienden. Ik was dus best 
blij dat ik in groep 7 naar de Hub mocht. 
Daar zat ik ineens met 16 leerlingen in de 
klas in plaats van 36 en ik hoorde er meteen 
bij. Op de Hub ontdekten ze dat ik helemaal 
geen taalontwikkelingsstoornis heb, maar 
zware dyslexie. Vanaf dat moment kreeg ik 
anders les en ging het leren stukken beter. 
Ik vond lezen nog steeds niet leuk, maar de 
spelletjes in Taalblobs maakten het wel 
leukér. Mijn juf en ouders wezen me elke 
dag op wat er allemaal lukte, daardoor is 
mijn zelfvertrouwen echt gegroeid. Ik ging 
elke dag met een lach naar school en had 
zelfs nog energie over als ik thuiskwam. 

Afgelopen september begon ik in de 
startfase op de Rijzert; in februari zijn de 
echte lessen begonnen. Ook nu zit ik met  
16 leerlingen in de klas, het voelt alsof ik ze 
al jaren ken. Dat ik nu zo lekker in mijn vel 
zit, heb ik vooral aan mijn ouders te danken. 
Ik ben zo blij dat ze het niet hebben 
opgegeven en dat we mensen hebben 
gevonden die weten hoe ik het wél kan.”
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Passend onderwijs in de Meierij

voorkeur thuisnabij, op het reguliere onderwijs als het 
kan en (tijdelijk) speciaal als dat beter is. Langdurig 
thuiszitten of verblijf in voorzieningen voor jeugdzorg 
willen we zoveel mogelijk voorkomen. In het Onder-
steuningsplan 2019-2023 van de Meierij beschrijven 
we hoe we uitvoering geven aan deze ambitie. In deze 
publieksversie van ons jaarverslag zetten we de 
resultaten over 2021 op een rij.

Regulier voortgezet onderwijs
1. Ds. Pierson College
2. Helicon vmbo
3. Sint-Janslyceum
4. Jeroen Bosch College
5. Rodenborch College
6. Maurick College
7. Bossche Vakschool
8. Jacob-Roelandslyceum
9. Gymnasium Beekvliet
10. Baanderherencollege
11. Van Maerlant College
12. Sancta Maria Mavo
13. Cambium College
14. Stedelijk gymnasium

Praktijkonderwijs
15. De Rijzert
16. BHC Praktijkonderwijs
17. Elde College (ook regulier vo)
18. De Brug

Voortgezet speciaal onderwijs
19. Dieze College
20. Het Vada College
21. Zuiderbos
22. Hub Stedelijk VSO
23. Hub Rosmalen
24. Hub Boxtel
25. Mytylschool Gabriël

Onze scholen gaan bij het vormgeven van hun 
onderwijs uit van de kracht en mogelijkheden van  
hun leerlingen. Ze streven naar een maximale 
talentontwikkeling en (een zoveel mogelijk) ononder-
broken doorstroming naar vervolgonderwijs of werk. 
Binnen het samenwerkingsverband zorgen ze ervoor 
dat er voor alle leerlingen een passende plek is, door 
een dekkend, inclusief ondersteuningsaanbod te 
organiseren. Die passende plek creëren we bij 

Swv vo de Meierij is een samenwerkingsverband van dertien schoolbesturen; samen vertegenwoordigen zij 

achttien reguliere scholen voor voortgezet onderwijs (waarvan vier voor praktijkonderwijs) en zeven scholen voor 

voortgezet speciaal onderwijs. Samen zijn ze ervoor verantwoordelijk dat alle leerlingen vanaf twaalf jaar in de 

regio de Meierij passend voortgezet onderwijs krijgen. 

7

 2021 2020 

 17.774 17.952

 739 757

Aantal leerlingen op regulier voortgezet onderwijs

Aantal leerlingen op speciaal voortgezet onderwijs

Aangesloten scholen
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Het garanderen van doorgaande  
leer- en ontwikkelingslijnen

leerlingen komen hiervoor in aanmerking, zij krijgen 
kortdurende ondersteuning, die start in groep acht en 
in de brugklas wordt overgenomen door het voorgezet 
onderwijs. We hopen dat de pilot zal bijdragen aan een 
nog betere dialoog tussen het primair en voorgezet 
onderwijs, waarbij de leerling centraal staat. Volgend 
schooljaar volgt een evaluatie.

Van primair onderwijs naar voortgezet  
onderwijs

Leerlingen uit groep acht krijgen van de basisschool 
een schooladvies, waarmee zij zich inschrijven bij het 
voortgezet onderwijs. Als basisscholen twijfelen, of als 
plaatsing in het vso het meest passend lijkt, kunnen zij 
een consultatie aanvragen bij de Advies Commissie 
Toewijzing (ACT). Dit gebeurt steeds vaker. In 2022 
gaan we met de collega’s van swv po de Meierij 
onderzoeken hoe we dit aantal weer omlaag krijgen, 
om de instroom op het voorgezet speciaal onderwijs 
te verminderen. We gaan immers voor inclusief 
onderwijs!

Pilot zachte landing
Om ervoor te zorgen dat basisschoolleerlingen die een 
steuntje in de rug nodig hebben, een ‘zachte landing’ 
kunnen maken op het voortgezet onderwijs, startten 
de samenwerkingsverbanden voor po en vo in 2021 
samen de pilot zachte landing op. Ongeveer twintig 

We willen dat onze leerlingen zo soepel mogelijk kunnen doorstromen naar een andere school, vervolgonderwijs, 

werk of dagbesteding. Daarom investeren we in doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen, die aansluiten bij de 

ondersteuningsbehoefte en het leerproces van de leerling. Dat gebeurt tussen (speciaal) basisonderwijs en 

voortgezet (speciaal) onderwijs, tussen alle scholen voor voortgezet onderwijs en tussen het voortgezet onderwijs 

en vervolgonderwijs. 
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Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning 

Het praktijkonderwijs (pro) is bedoeld voor leerlingen 
tussen de twaalf en achttien jaar die moeite hebben 
met leren op de traditionele manier. Het praktijk-
onderwijs leidt ze toe naar werk en/of een vervolg-
opleiding. Het motto is: leren door doen! Het praktijk-
onderwijs is niet vrij toegankelijk. Voor leerlingen met 
leerachterstanden en eventuele sociaal-emotionele 
problemen moeten scholen eerst een toelaatbaar-
heidsverklaring aanvragen bij de Advies Commissie 
Toewijzing (ACT) van de Meierij. 

In het leerlingenaantal op het praktijkonderwijs 
verwachten we tot en met 2023 een lichte stijging te 
zien, daarna zal het aantal weer dalen. Deze stijging is 

te verklaren door de relatief grote groep anderstalige 
leerlingen, die vanuit de Internationale Schakel Klas 
doorstroomt naar het praktijkonderwijs. Landelijk 
gaat 3,19% van de leerlingen naar het praktijkonder-
wijs, in het werkgebied van de Meierij ligt dit percen-
tage in 2021 op 3,5%. 

Leerwegondersteuning (lwo) is bedoeld om leerlingen 
in het vmbo met leerachterstanden en eventuele 
sociaal-emotionele problemen zo te ondersteunen, 
dat zij toch een diploma kunnen halen. Binnen de 
Meierij zijn er zes vmbo-scholen die leerwegonder-
steuning aanbieden. Dit aanbod valt onder de 
basisondersteuning op het vmbo, de middelen 
worden via een verdeelsleutel over de scholen 
verdeeld. 

 2021 2020 2019 2018 2017

Totaal aantal leerlingen op vo 17.774 17.952 18.341 18.671 18.900

Waarvan praktijkonderwijs  624 608 630 635 643

We geven basisschoolleerlingen  
die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken, een ‘zachte landing’  
op het voortgezet onderwijs Onderwijs aan anderstaligen

Voor leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland 
wonen en onze taal nog onvoldoende beheersen,  
is er binnen de Meierij een Internationale Schakelklas. 
Na één of twee jaar (en waar mogelijk tussentijds) 
stappen leerlingen over naar het voortgezet onder-
wijs, of soms direct naar het mbo. We streven naar 
taalniveau 1F, voordat ze overstappen. Als leerlingen 

dan nog extra ondersteuning nodig hebben, kunnen 
de scholen daar bij de Meierij een arrangement voor 
aanvragen. Ook ondersteunen we de scholen bij het 
opstellen van NT2-taalbeleid en de begeleiding van 
docententeams. Op 1 oktober 2021 zaten er in totaal 
82 leerlingen in de ISK. We verwachten dat dit aantal 
in 2022 flink zal stijgen.



Jorn Poulisse leidt een project voor de verbetering 

van het voortgezet onderwijs aan meer- en 

hoogbegaafde leerlingen. Het enthousiasme onder 

scholen is groot, ze doen bijna allemaal mee.

“Als teamleider van de vwo-onderbouw op het 
Sint-Janslyceum weet ik waar meer- en hoogbegaafde 
leerlingen tegenaan kunnen lopen. Omdat de lesstof 
zo gemakkelijk is, leren ze niet om ergens écht hun 
best voor te doen. Daardoor blijft de ontwikkeling van 
de executieve functies vaak achter – denk aan 
plannen, concentreren en leren leren – en daar lopen 
ze dan in de bovenbouw op vast. Corona maakte het 
een deel van deze andersdenkenden extra lastig:  
met zoveel tijd alleen op hun kamer bleven die 
koppies maar gaan. De aanpak van de pandemie,  
het klimaatprobleem, een oorlog in Oekraïne; daar 
kunnen hoogbegaafde leerlingen zich echt het hoofd 
over breken. Ik werd voorzitter van de projectgroep 
omdat ik het zonde vind dat leerlingen met zoveel 
talent doorstromen naar de havo. Door met alle 

scholen samen te investeren in passend onderwijs 
voor deze groep, kunnen we dat voorkomen. 

Afgelopen jaar organiseerden we drie online lezingen 
voor zo’n 160 onderwijsprofessionals, ouders en 
leerlingen – de opkomst liet zien hoeveel behoefte 
hieraan is. Ook startten 65 onderwijscollega’s samen 
met een scholingstraject, ze zijn erg enthousiast. 
Verder werken we aan manieren om onze leerlingen 
de kans te geven om te versnellen, verbreden en 
verdiepen. Zo doen we als werkgroep onderzoek 
naar peer-ondersteuning bij deze leerlingen. Een leuk 
voorbeeld van maatwerk is een Engelstalig onder-
zoek naar crypto-munten, dat vier leerlingen doen  
in plaats van de reguliere Engelse les. Als het lukt om 
hun aandacht te pakken, vliegen ze vooruit.”

Van voortgezet onderwijs naar  
dagbesteding en arbeid

De regio Noordoost-Brabant heeft de ambitie om alle 
leerlingen die voortijdig uitstromen op het voortgezet 
speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo, entree-
onderwijs of mbo niveau 2, te helpen aan een (duur-
zame) werkplek, een traject richting werk, of een 
dagbestedingsplek. Eind 2020 werd hiertoe het 
convenant Jongerenaanpak onderwijs-arbeidsmarkt 
2021-2024 ondertekend. Samen werken we toe naar 
ontschotting, zowel inhoudelijk als financieel. In 2021 
stagneerde de realisatie van het gezamenlijke 
jaarplan vanwege corona. We werken nu verder aan 
een regionale visie op het vereiste (netwerk van) 
voorzieningen in onderwijs, gemeenten, jeugdhulp en 
andere aanpalende beleidsterreinen.

Meer- en hoogbegaafdheid

Om de ondersteuning en deskundigheid op het 
gebied van hoogbegaafdheid te verbeteren, werkt de 
projectgroep Hoogbegaafdheid (HB) op verschillende 
manieren aan het versterken van de basisonder-
steuning op reguliere scholen. De volgende resultaten 
werden in 2021 geboekt:
• Door casuïstiek en succesverhalen te delen, kwam 

de projectgroep beter in beeld op de scholen. 
• Er werden drie lezingen georganiseerd voor ouders, 

leerlingen en professionals, die samen 440 mensen 
bereikten. 

• De projectgroep ging een samenwerking aan met 
opleidingscentrum Novilo, dat drie scholingen 
verzorgt voor 65 professionals in het schooljaar 
2021-2022. Van alle havo/vwo-scholen en gymnasia 
binnen de Meierij doen hier docenten aan mee. 

• Er is een beschrijving gemaakt van de basis-
ondersteuning die de aangesloten scholen aan 
hoogbegaafde leerlingen willen bieden. Deze 
aanbevolen manier van werken biedt leerlingen 
betere ondersteuning en kan complexe 
problematiek voorkomen. 

• Er is een onderzoek voorbereid naar peer- 
ondersteuning bij hoogbegaafde leerlingen;  
het onderwerp en de onderzoeksvraag zijn  
inmiddels geformuleerd. Het onderzoek wordt  
in 2022 uitgevoerd op het Rodenborch College, 
Gymnasium Beekvliet en het Sint-Janslyceum. 

In 2022 zal er aandacht worden besteed aan het 
ontwikkelen van groepsarrangementen. 

65 docenten van alle havo-/vwo-
scholen en gymnasia in onze regio 
namen deel aan een scholing

Het garanderen van doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen
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‘Als je hun aandacht 
weet te pakken, 

vliegen ze vooruit’
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Vormen van ondersteuning

Binnen ons samenwerkingsverband bieden wij leerlingen drie niveaus van ondersteuning aan: basisondersteuning, 

extra ondersteuning en specialistische ondersteuning. Deze vormen verschillen van elkaar in intensiteit, geboden 

expertise en samenwerking.

Arrangement Mytyl 
Mytylschool Gabriël biedt specialistische onder-
steuning in het reguliere voortgezet onderwijs aan 
leerlingen met (een) fysieke, medische of meervoudi-
ge beperking(en). In 2021 ging het om 121 (2020: 103) 
korte interventies en 110 (2020: 67) begeleidingen die 
meer dan tien uur kostten. Het ging met name om 
leerlingen met psychosomatische klachten, stress en 
spanningsklachten, problemen met belastbaarheid 
en overvraging, onverklaarbare lichamelijke klachten, 
anorexia en zorgwekkend ziekteverzuim. 

Onderwijs Zorg Arrangement Psychiatrische 
Problematiek
Vso-school het Zuiderbos College biedt specialistische 
ondersteuning aan voor leerlingen met psychiatrische 
problemen. De ondersteuners werken hiervoor 
intensief samen met de GGZ-instelling(en) waar deze 
leerlingen in behandeling zijn. Het aantal leerlingen 
dat dit ondersteuningstraject kreeg, steeg afgelopen 
jaar naar 75 (2020: 64). Door de wachtlijsten bij de 
specialistische jeugdhulp (jeugd GGZ) en de steeds 
complexere problematiek lukte het bij ongeveer een 
derde van de leerlingen niet om ze in het reguliere 
onderwijs te houden. 

Basisondersteuning

Leerlingen zijn het meest gebaat bij regulier  
onderwijs, op de school van hun keuze, thuisnabij.  
De Meierij zet daarom in op stevige basisonder-
steuning in het reguliere onderwijs. Hiervoor krijgen 
alle scholen jaarlijks financiële middelen en onder-
steuners passend onderwijs (opo’s) toegewezen. 
Scholen investeren vooral in het versterken van 
ondersteunings-, mentoren- en docententeams. 

Onze ondersteuners passend onderwijs hebben  
een brede kennis van gedragsproblemen en onder-
steuningsbehoeften. Ze adviseren docenten, maar 
kunnen ook zelf leerlingen begeleiden en een rol 
spelen bij het opstellen van verbeterplannen.

Extra ondersteuning

Als de basisondersteuning van een school (nog) niet 
toereikend is voor een leerling of groep, biedt de 
Meierij scholen extra ondersteuningsmogelijkheden 
aan. Deze tijdelijke en kortdurende arrangementen 
kunnen in overleg met de ondersteuner passend 
onderwijs worden ingezet. Ze worden uitgevoerd  
door specialistische ondersteuners van het voort gezet 
speciaal onderwijs en richten zich op oplossingen  
voor gedrag, psychiatrische en fysieke/medische 
problemen. Het merendeel van de scholen beoor-
deelde de specialistische ondersteuners van het vso 
afgelopen jaar als positief tot zeer positief.

Scholen beoordeelden de 
specialistische ondersteuning 

door het vso als positief 
tot zeer positief

‘Telkens weer was mijn favoriete 
Nederlandse nummer’

“Ik was blij dat we in 2019 naar Nederland 
kwamen, want in Sudan was het door de 
oorlog erg onveilig. Maar het was wel een 
enorme verandering. Ik vond het Nederlands 
onbegrijpelijk, daardoor was het moeilijk om 
vrienden te maken. Ik was dus blij dat ik snel 
kon starten in de Internationale Schakel Klas. 
De lessen waren leuk, meneer Bart en me-
vrouw Titi lieten ons veel Nederlandse liedjes 
luisteren: Telkens weer, Opzij en Er staat een 
paard in de gang. Ik ontdekte ook de Neder-
landse hiphop, vooral Winne vind ik geweldig. 
Na zeven maanden op de ISK dacht ik: dit gaat 
de goede kant op.

In september 2021 begon ik op het Pierson 
College. Ik kreeg twee buddy’s, een Nederland-
se jongen en een meisje dat ook in de ISK had 
gezeten. Daardoor voelde ik me nooit alleen 
en kon ik altijd bij iemand terecht met vragen. 
Zelf wilde ik starten in 4 havo, maar mijn 
docenten vonden 3 vmbo verstandiger. Nou, 
dan ga ik hierna wel naar de havo en het hbo; 
net als mijn broer. Hij heeft me het meest 
geholpen om mijn weg te vinden, maar de ISK 
was ook belangrijk. Ik ga er nog weleens op 
bezoek, ik heb er goede vrienden aan over-
gehouden. Ik ben best trots op waar ik nu sta, 
ik moet alleen nog wat meer gaan praten. 
Omdat ik de taal niet perfect beheers, houd ik 
nog te vaak mijn mond. Dat wil ik veranderen.”

Na zeven maanden in de Internationale Schakel 

Klas begon Mohamed Zaid (17) het Nederlands 

onder de knie te krijgen; nu zit hij op het Pierson 

College. Met dank aan Mieke Telkamp.
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‘Leren op hardcore muziek,  
soms werkt dat’

Ondersteuner passend onderwijs Gerben 

Elissen helpt het Maurick College en 

Gymnasium Beekvliet bij het vinden  

van creatieve oplossingen, waardoor 

leerlingen beter functioneren.

“Ik werkte zowel in het reguliere basisonderwijs als 
in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Nu ik voor 
de Meierij werk, kan ik deze werelden verbinden. 
Ik hou van de sfeer die zo kenmerkend is voor het 
speciaal onderwijs. Dat gevoel van: we gaan dit 
samen fixen; daar krijg ik energie van. Dat wil ik 
zelf ook uitstralen. Voor mij staat de behoefte van 
het kind altijd centraal, niet de behoefte van de 
school. Soms kun je een leerling echt verder 
helpen door nét wat meer ruimte te geven dan 
gebruikelijk is. 

Zo mag een leerlinge van het Maurick College in de 
klas een koptelefoon met muziek opzetten, als ze 
teveel wordt afgeleid. Niet tijdens de instructies 
natuurlijk, maar wel tijdens toetsen en zelfstandig 

werken. Je kunt van tevoren allerlei beren op de 
weg zien – schept het precedenten, maakt ze er 
geen misbruik van? – maar wij besloten het 
gewoon te proberen. En het werkt. Als ze overprik-
keld raakt, zet ze stevige hardcore op, want dat 
overstemt zelfs haar gedachten. Zo simpel kan 
passend onderwijs dus zijn. Een andere mooie 
oplossing is de ondersteuning aan de mentor van 
een leerling die moeite heeft met vertrouwen.  
Het werkt niet, wanneer ik als vreemde met de 
leerling om tafel ga, daarom spar ik met zijn 
mentor over hoe we hem kunnen helpen. Sparren 
is zo’n krachtig middel. Dit jaar zetten we met alle 
ondersteuners passend onderwijs nog meer in op 
kennisdeling, intervisie en inhoudelijk overleg. 
Samen kunnen we meer voor scholen betekenen.”

Vormen van ondersteuning

gesproken bestaat de leerlingpopulatie op de BSV 
voor 2/3 uit jongens en 1/3 uit meisjes; in 2021 was de 
verdeling echter 50/50. Net als in 2020 lukte het om 
het merendeel van de leerlingen te laten uitstromen 
richting het reguliere voortgezet onderwijs. 

Het is ons afgelopen jaar niet gelukt om de functie  
van de bovenschoolse voorziening te evalueren, maar 
we zijn wel gestart met de (door)ontwikkeling van 
mogelijke alternatieven voor de BSV en van een extra 
arrangement om te voorkomen dat leerlingen op de 
BSV terechtkomen. Zo heeft het Cambium College  
een maatwerkklas ingericht en werkt de Bossche 
Vakschool met de vmbo Extra klas, waar één dag per 
week een BSV-docent meedraait. In 2022 werken we 
een aantal scenario’s uit om de BSV op termijn een 
andere invulling te geven, waarbij een sterke basis-
ondersteuning en onderwijs thuisnabij de kaders zijn.

Arrangement hoogbegaafdheid  
Van de ondersteuning bij meer- of hoogbegaafdheid  
is door vijf leerlingen gebruik gemaakt (2020: 3). 

Arrangement Nederlands als tweede taal (NT2) 
In 2021 werden er elf trajecten opgestart (2020: tien).  
De verwachting is wel dat de behoefte in 2022 mee  
zal stijgen met het naar verwachting toenemende 
aantal leerlingen in de Internationale Schakel Klas. 

Bovenschoolse voorziening (BSV)
Leerlingen die op het reguliere onderwijs vastlopen, 
kunnen ook tijdelijk ondersteuning krijgen van onze 
bovenschoolse voorziening. Hier bieden we een 
combinatie van gespecialiseerde onderwijsonder-
steuning en jeugdhulpverlening aan, plus opvoedings-
ondersteuning voor de ouder(s)/verzorger(s).  
We zetten in op gedragsverandering, versterking  
van de motivatie en vermindering van het verzuim.  
In het team werkt ook een ambulant hulpverlener  
van Oosterpoort mee; zij stemt de onderwijsonder-
steuning op de BSV af op de hulpverlening door 
externe jeugdhulppartners. 

We zien een gestage daling van het aantal BSV- 
arrangementen én van de gemiddelde verblijfsduur.  
We streven naar een gemiddelde verblijfsduur van  
20 weken, in 2021 was dit 18,2 weken. Normaal 

Uitstroombestemming BSV 2021 2020

School van herkomst 8 10

Andere reguliere school 3 3

vso 7 6

ROC/mbo 2 6

VAVO 0 2

Particuliere opleiding 0 0

Arbeid 0 0

Uithuisplaatsing/zorgopname 0 3

Terug naar ACT / Leerplicht 1 1

Nog in traject 14 14

Totaal 35 45

We ontwikkelen een extra 
arrangement om te voorkomen  
dat leerlingen op  
de BSV terechtkomen 
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Op de bovenschoolse voorziening van de Meierij, waar leerlingen die op het 

reguliere onderwijs vastlopen, tijdelijk ondersteuning krijgen, werd het tijdens de 

lockdowns akelig rustig. Zonder volle klassen waren er ook geen ondersteunings-

vragen, dus bleven nieuwe aanmeldingen uit. Toch was van stilzitten absoluut geen 

sprake bij teamleider Manon Hendriks, trajectbegeleider zorg Juliëtte ten Pas en  

hun collega’s. “We gingen tot het uiterste om leerlingen aangehaakt te houden.”
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Taart bakken
Ook haar collega Juliëtte ten Pas kijkt ondanks alles 
met een goed gevoel terug op 2021. In haar rol focust 
ze zich op het versterken van het netwerk  
om de BSV-leerling heen: de ouders, andere hulp-
verleners, de leerplichtambtenaar. “Normaal ga ik 
regelmatig bij gezinnen op huisbezoek, nu kon ik 
alleen bellen en online afspreken. Met wat extra 
creativiteit en volharding lukte het toch om met bijna 
iedereen contact te houden. Ook collega’s zetten 
afgelopen jaar een tandje bij, bijvoorbeeld door elke 
dag op een vast tijdstip met een leerling te bellen. Het 
belang van die jongen woog voor die collega zwaarder 
dan haar driedaagse werkweek.” Juliëtte merkte dat 
veel ouders het zwaar hadden met het ondersteunen 
van thuisonderwijs. “Voor een jongen met autisme 
bedachten we een beloningssysteem: als hij goed 
werkte, mocht hij daarna een taart bakken. Dat deed 
hij namelijk graag. Zo gemakkelijk was het niet altijd, 
maar soms waren ouders ook al blij dat ze even hun 
hart konden luchten.”

Vmbo Extra klas
Toen de scholen weer open gingen, werd het snel 
drukker op de bovenschoolse voorziening. “Dat was 
te voorzien”, stelt Manon nuchter. Toch zou ze in de 
toekomst graag meer naar voren bewegen, zodat de 
instroom van nieuwe leerlingen zoveel mogelijk wordt 
voorkómen. “Als scholen hierom vragen, kunnen we 
ook bij hen op locatie ondersteuning organiseren.  
Zo hebben we afgelopen jaar twee leerlingen op hun 
eigen school begeleid, bij een van hen konden we 
uitstroom voorkomen.” Ook als leerlingen naar de 
bovenschoolse voorziening komen, blijft het 
voorkeursscenario een terugkeer naar de oude 
school. “Soms stromen leerlingen bij ons heel mooi 
uit, maar lopen ze daarna toch weer vast.”, vertelt 
Manon. “Wij helpen ze ook zo’n ervaring positief te 
bekijken: je kunt het wel, je hebt alleen een andere 

leeromgeving nodig. Dat kan speciaal onderwijs zijn, 
maar er komen ook steeds meer tussenoplossingen. 
De vmbo Extra klas van de Bossche Vakschool, waar 
ook een medewerker van ons meedraait, is daarvan 
een prachtig voorbeeld”. 

Welke school het uiteindelijk ook wordt, het gaat 
erom dat ouders en kinderen weer vertrouwen in de 
toekomst krijgen. Juliëtte rondde afgelopen jaar een 
begeleiding aan een gezin af, waarvan de dochter een 
tijdje uit huis was geplaatst. “Ze woont weer thuis, 
gaat naar een andere school en maakt het goed. Alle 
hulpverlening is inmiddels gestopt, ik was de laatste 
die het gezin losliet. ‘Omdat jij in ons gelooft, voel ik 
ook het vertrouwen dat we het zelf weer kunnen’,  
zei die moeder tegen me. Dáár doe ik het voor.”

Natúúrlijk maakten ze zich zorgen bij de boven-
schoolse voorziening (BSV), toen de scholen sloten  
en er geen leerlingen meer werden aangemeld.  
“We wisten zeker dat er leerlingen waren die thuis  
in de knel kwamen en door de lockdowns steeds 
verder uit beeld raakten, maar zonder aanmeldingen 
konden we niets voor ze doen. Dat was behoorlijk 
frustrerend”, blikt Manon Hendriks terug. Toch was 
ze afgelopen jaar ook best vaak blij en trots.  
“We zochten naar wat wél kon voor de leerlingen  
die al bij ons zaten; gelukkig mochten wij met wat 
aanpassingen open blijven. We pasten de roosters 
aan, zodat leerlingen om beurten toch allemaal naar 
school konden komen en onze begeleiders stemden 
hun inzet nog beter af op de behoefte van ieder 
kind. Die schouders-eronder-mentaliteit is typerend 
voor ons team. Ook onze leerlingen pasten zich 
gemakkelijk aan. Afstand houden, mondkapjes, 
testen – niemand deed er moeilijk over. Dat vond ik 
best bijzonder.” 

‘We zochten gewoon 
naar wat wél kon’

Eerst was er de stilte, daarna kwam de storm op de bovenschoolse voorziening 

Op de bovenschoolse voorziening van de Meierij, waar leerlingen die 

op het reguliere onderwijs vastlopen, tijdelijk ondersteuning krijgen, 

werd het tijdens de lockdowns akelig rustig. Zonder volle klassen waren 

er ook geen ondersteuningsvragen, dus bleven nieuwe aanmeldingen uit. 

Toch was van stilzitten absoluut geen sprake bij teamleider Manon 

Hendriks, trajectbegeleider zorg Juliëtte ten Pas en hun collega’s.  

“We gingen tot het uiterste om leerlingen aangehaakt te houden.”
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Juliëtte ten Pas

Manon Hendriks



In 2021 stroomden  
62 (v)so-leerlingen met een 
overstaparrangement in op  

het reguliere onderwijs

191919

“Eigenlijk zou ik pas een jaar later gaan stage-
lopen, ik was er al helemaal klaar voor, dus 
mocht ik eerder starten. Elke woensdag liep ik 
mee in De Taling. In het begin had ik wat moeite 
met het tempo, maar ik hield vol en uiteindelijk 
werd ik sneller én fitter. Volgens mijn stappen-
teller haalde ik wel 8.000 stappen per dag,  
zo was ik zelfs in coronatijd nog best actief.  
Mijn collega’s vonden dat ik het echt gezellig 
maakte, dat was fijn om te horen, want daar 
deed ik ook echt mijn best voor.

Van mijn beperking had ik weinig last tijdens 
mijn stage. Ik heb het Sotos Syndroom, een 
erfelijke aandoening waardoor ik bijvoorbeeld 
wat trager ben en snel mijn evenwicht verlies. 
Ook ben ik angstig voor nieuwe dingen, daar 
moet ik dan even doorheen worden geholpen. 
Hoewel mijn ouders er altijd voor me zijn, wilde 
ik afgelopen jaar graag wat zelfstandiger 
worden. Van school kreeg ik de opdracht om 
met een voorstel te komen, wat wilde ik dan 
doen? Dat wist ik wel: in mijn eentje op mijn 
aangepaste fiets naar de winkel. Mijn ouders 
gaven me het vertrouwen dat ik dat kon en dat 
klopte ook. Ik hou echt van shoppen, je wilt niet 
weten hoe erg ik baalde toen de winkels 
moesten sluiten! Gelukkig bleef school wel 
open. Mijn klasgenoten zijn net als ik: ze willen 
ook van alles, maar hebben moeite om vooruit 
te komen. Daardoor begrijpen wij elkaar écht.”

‘Ik word steeds  
zelfstandiger’

Overstaparrangementen
Sinds 2019 kunnen scholen bij de doorstroom 
van leerlingen van het (voortgezet) speciaal 
onderwijs naar het reguliere voortgezet 
onderwijs gebruik maken van overstap-
arrangementen. Een overstaparrangement 
bestaat uit een eenmalige bijdrage van  
€ 5.000 aan de school waar de leerling 
instroomt, plus 20 uur begeleidingstijd door 
de school waarvan de leerling vertrekt.  
In 2021 stroomden 62 leerlingen op deze 
manier in op het reguliere onderwijs (2020: 
46). Deze grote toename is te verklaren door 
een groep van 24 leerlingen die vanuit het so 
Hub Noord Brabant doorstroomde naar de 
brugklas van praktijkschool de Rijzert. In 2022 
evalueren we de huidige overstaparrange-
menten en bespreken we de mogelijkheid  
van een overstaparrangement+, waardoor 
nog meer leerlingen mogelijk kunnen door-
stromen naar het voortgezet onderwijs.

Specialistische ondersteuning op het 
voortgezet speciaal onderwijs 

Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk leerlingen hun schooltijd op een reguliere 
school kunnen doorbrengen. Soms is de best passen-
de plek voor een jongere echter een school voor 
gespecialiseerd onderwijs. In 2021 zaten 739 leer-
lingen in de Meierij op het voortgezet speciaal 
onderwijs, dit is 4,14% (2020: 757, 4,2%) van het  
totaal aantal leerlingen; iets meer dan het landelijk 
gemiddelde van 3,77%.  We verwachten dat het 
percentage de komende jaren niet verder zal dalen. 
Redenen hiervoor zijn:
• Sinds 2014 stromen leerlingen al met 12 jaar in; 

voorheen was dit 13 of 14 jaar. Ook stromen ze niet 
altijd meer uit met 18 jaar; sommige leerlingen 
blijven tot hun 20e op het vso.

• Leerlingen en ouders hebben in eerste instantie 
vaak moeite met de stap naar het vso, maar als de 
leerling eenmaal op zijn plek zit, willen ze vaak niet 
meer terug naar een reguliere school. 

• Het aantal thuiszitters en onderwijsvrijstellingen 
daalt. Deze kinderen komen meestal terecht op het 
speciaal onderwijs.

• De problematiek van leerlingen verzwaart, hierdoor 
stijgt het percentage leerlingen op het speciaal 
onderwijs.

• De groep leerlingen met een plaatsbekostigde plek 
blijft groeien. Deze leerlingen volgen ook vso, maar 
het ACT geeft geen toelatingsverklaring af voor deze 
leerlingen. Het samenwerkingsverband heeft 
daardoor geen invloed op de groei van deze groep. 
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Vormen van ondersteuning

Sara van Griensven (16) zit op Mytylschool 

Gabriël en droomt van een baan in een 

verzorgingstehuis. Haar stage bij De Taling  

ging gelukkig gewoon door.
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‘We mogen best 
iets minder 
voorzichtig zijn’

Maatwerk verkleint de stap van  
speciaal naar praktijkonderwijs

aankan, is er vaak toch iets extra’s nodig om een 
diploma te behalen; denk aan bepaalde sociaal- 
emotionele vaardigheden. Een orthopedagoog van de 
Rijzert komt de leerlingen daarom bij ons observeren, 
vervolgens maken we met beide teams een plan.  
Zo krijgt elke leerling een arrangement op maat – mét 
terugkeergarantie, als het toch niet lukt.”

Maatwerkklas
Aanvankelijk begonnen alle leerlingen van de Hub 
voor de zekerheid in een maatwerkklas. “Daarin zitten 
geen 16, maar 9 kinderen”, legt Noortje uit. “Het was 
een flinke, maar belangrijke investering, die mogelijk 
was dankzij overstapgelden van de Meierij. Inmiddels 
weten we dat we best wat minder voorzichtig mogen 
zijn, want er zijn ook leerlingen die gewoon vanaf de 
start regulier kunnen meedraaien. Als de reguliere 
klassen niet zo vol zaten, konden we met een 
maatwerkklas minder toe.”

Schoolfiets
Nu het pad naar de Rijzert is geëffend, wordt het ook 
gemakkelijker om ouders en leerlingen enthousiast te 
krijgen. “Als wij laten zien dat we erin geloven, doen zij 
dat ook”, merkt Manja. “We beginnen al in de 
bovenbouw met warmlopen: kan een leerling 
bijvoorbeeld zelfstandig met de fiets of de bus naar 
school?” Zo regelde de Rijzert verkeerslessen voor een 
leerling, met een schoolfiets. Noortje: “Na een 
oefenperiode was de leerling er klaar voor om alleen 
op pad te gaan. Prachtig toch?” Ook Manja krijgt een 
warm hart van de successen die haar leerlingen 
boeken. “Ze willen allemaal zó graag naar het regulier 
onderwijs. Als het even kan, gunnen we ze die stap – 
we hebben door deze samenwerking echt wat meer 
lef gekregen. Het inspireert ons om met meer scholen 
in gesprek te gaan, zodat we leerlingen nog meer 
kansen kunnen bieden.” 

Directeur Manja Ockhuizen van Hub Rosmalen geeft 
toe: een overstap van het speciaal onderwijs naar het 
praktijkonderwijs was vóór deze samenwerking niet 
heel gangbaar. Dat had een reden: “Onze leerlingen 
zijn veel structuur gewend. Daardoor dachten wij al 
snel: zo’n grote praktijkschool met minder begeleiding 
– dat redden ze niet”, verklaart ze. Collega-directeur 
Noortje van den Boogaard van de Rijzert begrijpt dat 
wel; ze werkte zelf ooit in het speciaal onderwijs. 
“Deze leerlingen hebben vaak een heleboel 
meegemaakt. Als ze dan eindelijk lekker in hun vel 
zitten op school, wil je dat niet op het spel zetten door 
van onderwijs te veranderen.”

Niemand kopje onder
Toch besloten Hub Stedelijk VSO, Hub Rosmalen en 
de Rijzert zo’n vier jaar geleden dat het zinnig was om 
elkaar wat nadrukkelijker op te zoeken. Aanleiding 
was een Passend Innovatie Project (PIP) van Hub 
Noord-Brabant, de Mytylschool en de Rijzert. “Daar-
voor spraken wij regelmatig met elkaar over mogelijk-
heden voor individuele leerlingen”, vertelt Noortje. 
“Die gesprekken zetten iets in gang: er ontstond meer 
interesse voor elkaar.” De bezoekjes over en weer 
zorgden er ook voor dat haar docenten een completer 
beeld kregen van het praktijkonderwijs, bevestigt 
Manja: “We zagen dat alle leerlingen die dat nodig 
hebben, hier goede, individuele ondersteuning 
krijgen. Niemand gaat kopje onder – toen we dat 
vertrouwen eenmaal hadden, zagen we steeds meer 
kansen. Eerst dachten we dat zes leerlingen in 
aanmerking kwamen voor uitstroom, maar dat 
werden er al snel 21.” 

Terugkeergarantie
Om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen, 
organiseerden de scholen samen extra ondersteu-
ning. “Eerst bespreken de zorgteams van de scholen 
samen hun leerlingen. Daarnaast bepalen we samen 
welke individuele ondersteuning een leerling nodig 
heeft”, vertelt Noortje. Vooral dat laatste is volgens 
Manja erg belangrijk: “Zelfs als een leerling het niveau 

Door intensief samen op te trekken en iets meer te durven, ontdekten 

Manja Ockhuizen en Noortje van den Boogaard dat er veel meer  

(v)so-leerlingen naar het praktijkonderwijs konden dan ze aanvankelijk 

dachten. “Als je doorstroming actief stimuleert en goede voorzieningen 

organiseert op de ontvangende school, lukt er verrassend veel.” 

Noortje van den Boogaard (links) en Manja Ockhuizen
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In 2021 werd de ACT 577 (2020: 495) keer benaderd 
voor een consultatie. De stijging wordt met name 
veroorzaakt door de groeiende vraag vanuit het 
primair onderwijs. Ook het aantal consultaties in de 
categorie ‘anders’ is gestegen; het gaat dan o.a. om 
vragen van jeugdartsen, jeugdhulp of andere samen-
werkingsverbanden. 

Advies Commissie Toewijzing (ACT)

De Advies Commissie Toewijzing (ACT) zoekt naar 
passende onderwijsoplossingen voor iedere leerling. 
De commissie bestaat uit twee orthopedagogen, een 
specialist uit de jeugdzorg en een medewerker van het 
reguliere vmbo (samen 2,6 fte in 2021). Zij werken 
nauw samen met leerlingen, ouders, (ondersteunings-
coördinatoren van de) scholen en een groot aantal 
externe partijen, waaronder de Basisteams Jeugd & 
Gezin, leerplichtambtenaren en GGD-artsen. De ACT 
adviseert, wijst arrangementen toe en geeft toelaat-
baarheidsverklaringen af voor het speciaal onderwijs 
en het praktijkonderwijs. Als blijkt dat er complexere 
problematiek speelt, kan de consultatie ook overgaan 
in een aanvraag voor extra ondersteuning, of een 
overstap naar een andere school. De ACT heeft ook 
een beleidsondersteunende rol. 

Vormen van ondersteuning

Het primair onderwijs vroeg in 
2021 vaker een consultatie aan bij 

de Advies Commissie Toewijzing
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Aangevraagde consultaties door: 2021 2020

School 325 333

Primair onderwijs 124 59

Ouders 28 29

Leerplichtambtenaar 18 18

Anders 64 44

Onbekend/niet geregistreerd 18 12

Totaal consultaties 577 495

Beslissingen van de ACT 2021 2020

Toekenning toelaatbaarheidsverklaring vso 290 328

Afwijzing toelaatbaarheidsverklaring vso 9 2

Toekenning toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs 172 137

Afwijzing toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs - 1

Toekenning arrangement bovenschoolse voorziening 25 26

Toekenning arrangement specialistische ondersteuning 12 11

Van plaatsbekostigd naar toelaatbaarheidsversklaring vso 8  6

Van (v)so naar regulier met arrangement 62 46

Totaal  650 575

Geen klachten!
In 2021 werden er opnieuw geen klachten, bezwaren of geschillen gemeld over de werkwijze van het 
samenwerkingsverband en de Advies Commissie Toewijzing. Hieruit concluderen we dat we zorgvuldig 
handelen en dat het loont om naar overeenstemming te zoeken met ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen 
met wie de scholen vastlopen. Vaak zetten wij dan onderwijs-/zorgconsulenten in voor mediation.
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“Door corona moesten we extra ons best  
doen om leerlingen aangehaakt te houden. 
Sommige leerlingen gedragen zich nog steeds 
dwarser dan normaal, anderen zijn juist stiller 
en gestrest; ze hebben soms geen idee hoe ze 
hun achterstand weer in kunnen halen. Toch 
had corona ook een positief effect. Doordat er 
na de lockdown een tijdje halve klassen naar 
school kwamen, konden onze docenten meer 
aandacht geven aan de leerlingen. Het rende-
ment van de lessen was groter en er was meer 
tijd voor een praatje. Véél fijner! Hoewel er nu 
geen structureel budget wordt ingezet voor 
kleinere klassen, heb ik wel het gevoel dat ons 
schoolbestuur en de Meierij zijn doordrongen 
van de meerwaarde. Ik waardeer het dat het 
samenwerkingsverband open is over de 
geldstromen. De laatste jaren wordt er steeds 
beter geëvalueerd: waar ging het geld naartoe 
en wat heeft het opgeleverd? 

Ook ben ik blij met de verbindende rol die de 
Meierij speelt, door scholen te stimuleren van 
hun eilandjes af komen. Dat levert veel op.  
Zo kunnen meer leerlingen op het regulier 
onderwijs blijven dankzij de kleinschalige vmbo 
Extra klas, die we samen met de bovenschoolse 
voorziening hebben opgezet voor leerlingen 
van onze school en Van Maerlant. En dankzij 
onze samenwerking met het Dieze College  
kunnen vso-leerlingen gefaseerd bij ons 
instromen, totdat ze uiteindelijk het volledige, 
reguliere lesprogramma volgen. Zo’n 70% 
behaalde vorig jaar een volwaardig vmbo- 
diploma. Laatst organiseerden we een kleine 
ceremonie voor een jongen die dankzij extra 
ondersteuning was geslaagd. We stonden  
met zijn allen voor hem te applaudisseren.  
Ontzettend gaaf.”
 

‘We stonden met zijn allen voor 
hem te applaudisseren’
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Verbetering en vernieuwing

 In 2021 liepen de volgende projecten:
• Een groep leerlingen van de praktijkschool volgde 

gedeeltelijk vmbo-onderwijs op de Bossche Vak-
school. De samenwerking wordt nu geborgd.

• Op het Elde College (Schijndel) is een vergelijkbaar 
initiatief op touw gezet, evaluatie volgt medio 2022. 

• Op het Elde College is de ondersteuner passend 
onderwijs uit de tweede lijn getreden, om direct in de 
klas te ondersteunen. Het project is succesvol afge-
rond en de nieuwe werkwijze is geïmplementeerd.

• Van Maerlant en de Bossche Vakschool hebben een 
vmbo Extra klas ingericht, om doorverwijzing naar de 
bovenschoolse voorziening of uitstroom naar het 
voortgezet speciaal onderwijs te voorkomen.

Naast deze lopende projecten zijn twee nieuwe  
passende innovatieve projecten opgestart:
• De Sancta Maria Mavo ontwikkelt samen met de 

Bossche Vakschool een traject dat leerlingen die 
dreigen uit te vallen, helpt een passend onderwijspad 
te vinden. Er is veel aandacht voor hun sociaal- 
emotioneel welbevinden.

• Het Cambium College wil het schoolverzuim terug-
dringen. Om dit te realiseren, is een samenwerking 
gestart met jeugdhulpverlening (Opdidakt). Het is de 
bedoeling dat leerlingen hierdoor beter in staat zijn 
om te gaan met (school)vermijdingsgedrag.

Perspectief op School

De werkgroep Kwaliteit, die bestaat uit leden van het 
scholenoverleg, werkte in 2021 aan de invoering van 
het kwaliteitssysteem Perspectief op School (Pos). 
Met de PoS-vragenlijst die voor het eerst in maart 
2021 door de scholen werd gebruikt, krijgen zij een 
goed en onderling vergelijkbaar beeld van het niveau 
van hun basisondersteuning en kunnen ze werken 
aan versterking. Na de afname van de eerste vragen-
lijsten besloot de werkgroep om ze nog twee school-
jaren in te zetten en pas in de zomer van 2023 te 
evalueren. In mei 2022 start de werkgroep met het 
uitwerken van het conceptkwaliteitsbeleid van de 
Meierij, zodat dit kan worden meegenomen in het 
nieuwe Ondersteuningsplan 2023-2027.

Passende innovatieve projecten

Vanuit de Meierij financieren we passende innovatie-
ve projecten (PIP’s) op scholen die willen experimen-
teren met nieuwe vormen van ondersteuning. Net als 
in 2020 zijn er in 2021 minder PIP’s gestart dan 
verwacht. Scholen geven aan dat er door het NPO 
genoeg middelen zijn om uitvoering te geven aan 
projecten, maar vooral ook dat er door de werkdruk 
geen ruimte is voor innovatie. Als we in 2024 echter 
de eerste stappen richting een inclusieve Meierij 
willen hebben gezet, moeten we ook in 2022 blijven 
investeren in nieuwe kansen. De Meierij zal daarom 
zelf meer activiteiten gaan initiëren.

Binnen de Meierij werken we aan een ontwikkelingsgerichte cultuur, waarin we de dialoog met elkaar aangaan 

over de behaalde resultaten: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Door onze ambities 

meetbaar te maken, kunnen we de kwaliteit van onze inzet verbeteren. Daarnaast zetten we stevig in op 

gezamenlijke innovatie en faciliteren we experimenten op het gebied van basis- en extra ondersteuning. 

Van Maerlant en de Bossche Vakschool richtten 
een vmbo Extra klas in, om meer leerlingen  

voor het reguliere onderwijs te behouden

Ondersteuningscoördinator Miranda Pennings  

van de Bossche Vakschool nodigt scholen uit wat 

vaker van hun eilandje af te komen en meer  

samen op te trekken. Dan gebeuren er namelijk 

prachtige dingen.
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‘Als ik tijdens de les overprikkeld 
raak, neem ik een time-out’

Ze vond het super om haar vrienden weer elke dag 

te zien, maar de drukte op school na de heropening 

was ook pittig voor Sophie Verwijs (17). Gelukkig 

kan ze time-outs nemen. 

“Als het onrustig is in de klas, komen er zoveel 
prikkels bij me binnen dat ik er hoofdpijn van 
krijg. Dat komt omdat ik een autisme spectrum 
stoornis heb. De online lessen van afgelopen 
jaar waren voor mij dus zeker geen ramp; ik kan 
goed zelfstandig werken. Maar saai was het wel. 
Gelukkig had ik elke week een online afspraak 
met Bobby, de leerlingbegeleider van het 
Cambium College. Ik ken haar al sinds de 
brugklas, zij zoekt altijd mee naar oplossingen 
voor dingen die ik lastig vind.
 
Ik was blij dat de school weer open ging en ik 
mijn vrienden weer kon zien, maar ik voelde 
ook meteen de spanning toenemen. Iedereen 
was hyper en de docenten begonnen meteen 
over het inhalen van achterstanden. Wat helpt, 
is dat ik een time-out mag nemen als ik het even 
niet meer trek in de klas. Als de instructies zijn 
geweest, mag ik bij de pedagogisch medewerker 
in mijn eentje verder werken. Dat geeft rust.

Sinds kort hebben we op school een maatwerk-
klas, waar leerlingen terecht kunnen als ze even 
rust willen. Ik moet nog bezien of ik dat ook fijn 
vind, want ik red me prima zoals het nu gaat.  
Ik haal mooie cijfers en lig goed op schema voor 
het eindexamen. Ik weet nog niet wat ik ga doen 
als ik mijn diploma heb, havo of mbo. Eerst 
maar eens flink op vakantie met vriendinnen.”

Samenwerking met gemeenten  
en jeugdhulp

Langdurig verzuim
Het aantal leerlingen dat langdurig thuiszit, schommel-
de de afgelopen twee jaar rond (iets boven) de tien. Dat 
is weinig, vergeleken met landelijke cijfers en andere 
samenwerkingsverbanden. In juni 2021 zagen we een 
uitschieter van 17 thuiszitters. We vermoeden dat dit 
komt omdat op 1 juni 2021 de tweede scholensluiting 
in het voortgezet onderwijs afliep; mogelijk kwamen 
leerlingen die in de zes maanden daarvoor tijdens het 
online onderwijs uit beeld waren geraakt, nu weer op 
de radar. Binnen de Meierij werken we succesvol aan 
oplossingen bij langdurig thuiszitten, maar er blijven 
helaas ook steeds nieuwe casussen bijkomen. 

Thuiszitterspact
Eind 2020 werd de ambitie voor het gezamenlijk 
bestrijden van schoolverzuim en thuiszitten nogmaals 
onderstreept in een Thuiszitterspact voor de hele 
gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit pact werd onder-
tekend door de gemeente, onderwijs (po en vo),  
de GGD en Farent. Een ambtelijke werkgroep met  
een afvaardiging vanuit alle partners stelde in 2021  

In juli 2021 stelde het bestuurlijke Op Overeen-
stemming Gericht Overleg (OOGO) de Ontwikkel-
agenda ‘Inclusiever onderwijs binnen een inclusievere 
samenleving 2021-2025’ vast; in november 2021 
volgde de vaststelling van de daarbij horende 
uitwerkings agenda. Het gezamenlijke doel is om 
kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden, 
thuisnabij. Als we dit samen willen bereiken, moeten 
we ook oplossingen vinden voor financiering.

Leerplicht en verzuim 

Scholen vervullen een spilfunctie bij het voorkomen 
van verzuim, maar ook de leerplichtambtenaar en de 
jeugdarts (GGD) spelen een belangrijke rol. In de 
regionale werkgroep Leerplicht werken gemeenten en 
onderwijs (po, vo en mbo) nauw samen en stemmen zij 
beleid en uitvoering af; het moet voor een leerling 
binnen het samenwerkingsverband niet uitmaken in 
welke gemeente hij woont, omdat de uitvoering van de 
leerplicht in basis in iedere gemeente hetzelfde is.

Gemeenten, jeugdhulp en onderwijs hebben door de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet veel raakvlakken. 

Binnen de Meierij werken we onder andere actief samen aan het voorkomen van uitval en thuiszitten,  

de aansluiting onderwijs-jeugdhulp en onderwijs-arbeidsmarkt en leerlingenvervoer.

In de Ontwikkelagenda 2021-2025 
formuleren we ambities voor 
inclusiever onderwijs binnen een 
inclusievere samenleving

Verzuimcijfers in de Meierij 15-12-2021 15-12-2020

Absoluut verzuim  12 12

Verzuim langer dan drie maanden 11 10

Verzuim van 4 weken tot 3 maanden 7 3

Totaal  30 25



2021 eveneens aan. Gemeente ’s-Hertogenbosch 
continueert de pilot niet, maar gemeenten Sint 
Michielsgestel en Boxtel zijn in overleg met het 
onderwijs voornemens vanaf 2022 inzet van jeugdhulp 
te financieren vanuit het (tijdelijke) NPO.

Doorbraakthema onderwijs-jeughulp
Van augustus 2021 t/m augustus 2022 kunnen de 
Sancta Maria Mavo, van Maerlant en Yuverta dankzij 
een subsidie van de gemeente 5,5 uur extra inzetten 
voor basisprofessionals van GGD en Farent.  Daar-
naast kunnen zij een beroep doen op een expertise-
team van de specialistische jeugdhulp. Wij verwachten 
dat de hulp aan kinderen en ouders door deze samen-
werking verder verbetert.

Collectieve inkoop jeugdhulp
De Ontwikkelagenda 2021-2025 biedt ruimte voor 
experimenten met het collectief inkopen van specia-
listische jeugdhulp. Die ruimte willen we in 2022 
benutten, omdat onze vso-scholen (met relatief  
veel leerlingen die behoefte hebben aan jeugdhulp) 
collectieve budgetten effectiever kunnen inzetten  
dan individuele.

Leerlingenvervoer

Uitgangspunt bij het leveren van passend onderwijs is 
dat we leerlingen onderwijs dichtbij huis aanbieden. 
Ook tijdens de coronapandemie van afgelopen jaar, 
waarin onderwijs en vervoer van kwetsbare leerlingen 
regelmatig voor uitdagingen zorgde, lukte het om 
iedereen op school te krijgen. Onderwijs en gemeen-
ten willen de zelfredzaamheid van jongeren en hun 
ouders/verzorgers stimuleren, door te bekijken wat 
jongeren zelf kunnen op het gebied van vervoer. De 
gezamenlijke, regionale werkgroep Leerlingenvervoer 
stemt beleid en uitvoering binnen de Meierij af. 

de bouwstenen op voor het Thuiszitterspact, naast 
een geactualiseerde Preventieve aanpak schoolver-
zuim. Beide worden begin 2022 bestuurlijk door de 
partners vastgesteld. 

Vrijstelling van onderwijs
De gemeente, GGD en de samenwerkingsverbanden 
po en vo stelden in 2021 ook een aangepaste proce-
dure vast voor het afgeven van een vrijstelling van 
onderwijs. We willen het aantal vrijstellingen terug-
dringen, door niet alleen te kijken naar de (medische) 
belastbaarheid van een leerling maar ook direct te 
zoeken naar een passende onderwijsplek.

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp

Jeugdhulp op school (JOS)
Door deel te nemen aan de pilot Jeugdhulp op School 
(JOS), die startte in het schooljaar 2019-2020 en liep 
tot medio 2021, konden het Baanderherencollege,  
de Bossche Vakschool, het Elde College, Yuverta,  
het Jeroen Bosch College en de Rijzert gemakkelijker 
een ambulante jeugdhulpverlener van Oosterpoort 
inschakelen. De ervaringen waren positief, maar na 
het aflopen van de regionale subsidie moesten 
gemeenten besluiten of ze JOS lokaal wilden voortzet-
ten. In Meierijstad besloot de gemeente door te gaan 
met JOS, de gemeente Vught haakte in het najaar van 
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Samenwerking met gemeenten en jeugdhulp

Binnen de pilot Jeugdhulp op School 
konden scholen gemakkelijker  
een jeugdhulpverlener van 
Oosterpoort inschakelen

Inkomsten en uitgaven

Zoals we hadden ingecalculeerd, laat het financieel jaarverslag 2021 een negatief exploitatieresultaat zien van  

€ 775.650. Dit komt ten laste van de algemene reserve, die daarmee op 31 december 2021 uitkwam op € 3.282.774. 

Deze reserve wordt de komende jaren stapsgewijs verder afgebouwd.

Inkomsten  Begroting 2021 Jaarverslag 2021

Rijksbijdragen 23.810.964 24.183.927

Overige baten  231.200 198.321

Totale baten 24.042.163 24.382.248

Uitgaven  Begroting 2021 Jaarverslag 2021

Personele lasten  2.196.893 2.390.339

Afschrijvingen  41.927 46.829

Huisvestingslasten  145.030 143.326

Overige Instellingslasten  220.450 302.840

Doorbetaling aan schoolbesturen  22.312.276 22.255.085

Totale lasten  24.916.576 25.138.419

Saldo baten en lasten  -874.413 -756.171

Financiële baten  0 0

Financiële lasten  0 19.479

Totaal resultaat -874.413 -775.650

2929



3131

De overige rijksbijdragen bestonden uit:
• een subsidie voor de ontwikkeling van expertise in 

hoogbegaafdheid: € 35.989
• middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs: 

€ 59.848.  

Daarnaast ontving de Meierij €198.321 aan overige 
baten. Deze bestonden uit:
• € 135.547 voor de bovenschoolse voorziening
• een bijdrage aan de huisvestingskosten door  

SWV po de Meierij: €30.572, 
• de detachering van een van onze medewerkers:  

€ 21.020. 
• enkele overige kleine opbrengsten. 

• De vmbo-scholen ontvingen € 6.932.036. Daarmee 
hebben zij onder andere klassen verkleind en 
leerlingen met leerachterstanden ondersteund.

• De inzet van onze ondersteuners passend onder-
wijs kostte € 1.107.525. 

• Scholen ontvingen in totaal € 204.479 aan eigen 
budget voor het inhuren van specialisten.

• Er is € 73.625 besteed aan het project meer- en 
hoogbegaafdheid (waarvan € 35.989 subsidie was 
en € 37.636 cofinanciering).

 
Extra ondersteuning
De uitgaven voor extra ondersteuning werden als 
volgt verdeeld: 
• Scholen vroegen voor 62 leerlingen een overstap-

arrangement aan (2020: 42), voor een totaalbedrag 
van € 252.604.

• Er werden 208 aanvragen gedaan voor extra 
ondersteuning door een ambulant ondersteuner 
met een specifieke expertise. De kosten hiervoor 
bedroegen € 374.563. 

Onze inkomsten 

In totaal ontving het samenwerkingsverband in 2021  
€ 24.183.927 aan rijksbijdragen. Dit was meer dan 
verwacht, omdat we extra middelen vanuit het  
Nationaal Programma Onderwijs ontvingen.

De reguliere rijksbijdragen (€ 24.104.835) bestonden 
in 2021 uit:
• Lichte ondersteuning: 11.914.088
• € 1.895.848 voor het regionaal ondersteunings-

budget 
• € 10.018.240 voor lwo-pro-middelen 
• Zware ondersteuning: € 12.190.747

Onze uitgaven

Het totaal van onze uitgaven was in 2021  
€ 25.138.419. De uitgaven zijn gekoppeld aan de 
activiteiten die we beschreven in het Ondersteunings-
plan 2019-2023 en de (meerjaren)begroting 2021-
2025. De lasten zijn, in lijn met het Ondersteunings-
plan, verdeeld over vier posten: 
1.  basisondersteuning
2.  extra ondersteuning
3.  specialistische ondersteuning
4.  overige activiteiten

Basisondersteuning 
Dit waren onze belangrijkste uitgaven voor basison-
dersteuning:
• De scholen ontvingen in totaal € 1.600.000 voor de 

versterking van de basisondersteuning. Deze 
middelen zijn vooral omgezet in extra menskracht. 

• De praktijkscholen ontvingen samen in totaal  
€ 3.033.194. 
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Inkomsten en uitgaven

april 2021 een bestedingsplan ingediend bij het 
ministerie van OCW, we gaan het geld van 2021-2024 
uitgeven aan activiteiten die onze leerlingen 
rechtstreeks ten goede komen. Omdat de Meierij 
eigen personeel in dienst heeft, mogen we van het 
ministerie wel een extra reservevoorziening 
aanhouden voor werkgeverskosten streven we naar 
een reserve van 5% van de bruto baten in 2024.   

• In 2021 waren de kosten voor de bovenschoolse 
voorziening € 506.312. 

• De Meierij verdubbelde de ontvangen NPO-gelden 
om gemeentelijke projecten te cofinancieren. 

 In 2021 was er € 199.696 te besteden, er werden 
alleen in Den Bosch activiteiten gestart. Hier 
droegen we € 6.160 aan bij. De resterende  

 € 193.536 wordt overgeheveld naar 2022. 
• Het plaatsen van leerlingen op voorzieningen 

buiten de Meierij kostte in 2021 € 30.764.
• Er ging € 166.603 naar passende innovatieve 

projecten (pip’s). De tabel geeft een overzicht. 

Afbouwen bovenmatig eigen vermogen

Het ministerie van OCW hanteert een norm voor de 
maximale algemene reserves die samenwerkings-
verbanden mogen hebben, namelijk 3,5% van de 
bruto baten. Het reserve van de Meierij is op dit 
moment hoger dan de door het ministerie gestelde 
norm, daarom gaan we het teveel aan reserves de 
komende jaren afbouwen. Hiervoor hebben we in 

Specialistische ondersteuning
De belangrijkste uitgaven aan specialistische onder-
steuning door de vso-scholen waren de volgende:
• Op de teldatum in oktober 2020 zaten er 751 

leerlingen op het vso; op basis daarvan ontvingen 
de scholen in 2021 € 9.532.965. 

• Van 1 oktober 2020 tot 1 februari 2021 stroomden 
er nog 16 leerlingen extra in op het vso. Daarmee 
kwamen de daadwerkelijke uitgaven op € 152.484; 
dit is aanzienlijk minder dan in 2020. De oorzaak 
hiervan is enerzijds de daling in instroom en 
anderzijds een wijziging in de boekingsmethodiek. 

School Passend innovatief project  2021

De Rijzert, Bossche Vakschool, Yuverta Diplomakansen voor pro-leerlingen € 22.608

Cambium College Aanpak schoolverzuim € 14.058 

Bossche Vakschool Vmbo Extra klas € 56.327

Elde College, Zuiderbos Schakelklas vmbo basis en pro € 29.283

Elde College, Zuiderbos Executieve functies als verbindend element € 30.118

Sancta Maria Mavo, Bossche Vakschool Zachte landing € 14.208

  € 166.603
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Na ruim vijftien jaar gedetacheerd te zijn, kwam 

Inge van Alphen in augustus 2020 in dienst bij de 

Meierij, samen met nog 26 collega’s. Afgelopen jaar 

zette ze het personeelsbeleid mee op poten.

‘Wij willen dat onze medewerkers 
zich kunnen focussen op hun werk’ 

“In 2020 kreeg ik een vast dienstverband; 
een bevestiging dat mijn werkgever 
dezelfde loyaliteit richting mij voelt als 
andersom. Er lag een grote klus voor het 
samenwerkingsverband als nieuwe 
werkgever: het personeelsbeleid moest 
worden opgezet. Samen met beleids-
medewerker Sandra van Wersch heb  
ik de basis die in 2020 werd gelegd, 
afgelopen jaar verder uitgewerkt. Zij is 
een kei in het schrijven van beleids-
stukken, ik ben goed in de uitvoering.

We willen het onze medewerkers zo 
gemakkelijk mogelijk maken. We streven 
naar zo min mogelijk administratieve 
last, zodat zij zich kunnen focussen op 
hun taak: het bieden van passend 
onderwijs. Zo maken we gebruik van 
HR-software, waarmee ze bijna alles zelf 
kunnen regelen; van het aanvragen van 
verlof tot het indienen van declaraties.  
Ik ben daarin mijn eigen proefkonijn:  
als het werkt voor mij, geldt dat ook voor 
mijn collega’s. 

Afgelopen jaar staken Sandra en ik ook 
veel energie in het borgen van de 
privacywetgeving. De protocollen zijn 
bijna allemaal op orde, komend jaar  
gaan we ons vooral focussen op bewust-
wording bij medewerkers. Een datalek  
zit in een klein hoekje, daar moeten we 
allemaal alert op zijn. Daarnaast hoop ik 
bovenal dat we weer wat vaker met alle 
medewerkers bij elkaar kunnen komen. 
Sinds we allemaal in dienst zijn bij de 
Meierij, is dat door corona nog niet veel 
gebeurd. We kijken allemaal uit naar 
meer ontmoetingen.”

32

Organisatie, medezeggenschap  
en toezicht

Sinds augustus 2020 is de Meierij werkgever, in 2021 
hebben we ons personeelsbeleid verder uitgewerkt. 
In 2022 willen we meer invulling geven aan het begrip 
goed werkgeverschap, strategisch hrm en de gewens-
te organisatie-identiteit. Het smeden van één team 
met alle medewerkers liep door de coronacrisis 
vertraging op, maar krijgt dit jaar de hoogste priori-
teit. De Meierij had een 2021 een verzuimpercentage 
van 1,36%. Dat is zeer laag, zeker in het afgelopen 
coronajaar. 

De Meierij wordt bestuurd volgens het bestuur-directiemodel. Het bestuur neemt de rol van intern 

toezichthouder op zich en mandateert de operationeel bestuurlijke taken en bevoegdheden aan de directeur.  

De directeur stemt belangrijke onderwerpen af met de Ondersteuningsplanraad en de Personeelsgeleding 

Medezeggenschap. Bijzonder aan 2021 was dat het voor de Meierij het eerste volledige jaar als werkgever was.
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Organisatie, medezeggenschap en toezicht

PMR
De Meierij heeft ook een medezeggenschaporgaan 
voor medewerkers: de Personeelsgeleding Medezeg-
genschapsraad (PMR). Deze bestaat uit drie leden en 
fungeert als sparringpartner voor de directeur. In 
2021 vergaderde de PMR vijf keer met de (interim)
directie en een keer met een afvaardiging van het 
bestuur. 

Toezichthoudend bestuur
Het toezichthoudend bestuur van de Meierij bestaat 
uit vertegenwoordigers van alle dertien schoolbestu-
ren. Het bestuur heeft een onafhankelijke voorzitter. 

Scholenoverleg
Alle 25 scholen zijn vertegenwoordigd in het scho-
lenoverleg. Het scholenoverleg adviseert de directeur 
en fungeert als platform voor advies, consent en 
informatie- en ideeënuitwisseling. Het scholenoverleg 
kwam in 2021 vier keer (merendeels digitaal) bijeen en 
functioneerde goed: er wordt steeds meer gezamen-
lijkheid en samenwerking ervaren.

Ondersteuningsplanraad
De Meierij heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), 
die met de directeur overlegt. De raad bestaat uit 
zeven docenten, drie ouders en drie leerlingen, 
verdeeld over de verschillende onderwijssoorten. De 
Ondersteuningsplanraad kwam in 2021 vier keer bij 
elkaar; daarnaast was een aantal leden aanwezig op 
de Meierij Conferentie op 5 oktober 2021. De raad 
stemde in met het bestedingsplan en is geïnformeerd 
over de begroting en ontwikkelingen rondom missie, 
visie en ambitie. Om ouders, leerlingen en docenten 
meer te betrekken bij de opdracht van de Meierij zijn 
er plannen voor twee conferenties in 2022: een voor 
docenten en ouders uit de medezeggenschapsraden 
van de scholen en een leerlingencongres. 
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Medewerkers de Meierij  Dec. 2020 Dec. 2021

Personeelsleden  26 31

Detacheringen   8 5

Vast dienstverband   16,85 fte 17,63 fte

Tijdelijk dienstverband   1,4 fte 2,50 fte

Detachering uit schoolbestuur Conciërge en OPO  2,65 fte 1,44 fte

Detachering/ inkoop vanuit derden  Farent, Oosterpoort en ECLG 1,90 fte 1,45 fte 

De Meierij had een 2021 een 
verzuimpercentage van 1,36%. 

Dat is zeer laag, zeker in het 
afgelopen coronajaar 
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Bestuur Vertegenwoordiger 2021

ds. Pierson Stichting voor Voortgezet Onderwijs ‘s-Hertogenbosch L. Schoonwater

Stichting Praktijkonderwijs ‘s-Hertogenbosch  E.J. Brendel

Yverta S.G. Razenberg

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs  M. van IJzendoorn

Stichting Sancta Maria  A.M. van Lanen (ai)

Stichting Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad  M.T.W. Dankers

Stichting Cambium College voor openbaar voortgezet onderwijs  H. Koster

Stichting Praktijkonderwijs De Brug  A.A. Keijzers

Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia  E. Bakker

Saltho Onderwijs  R.S. Hofkes

Stichting Zuiderbos  E.B.T.M. van den Oever

Stichting Hub Noord-Brabant  A.M.H. Pennings

Stichting Gabriël  I.B. Oelen



Katrien van Bergen en Suzanne Langens zijn lid van de  

Ondersteuningsplanraad, het medezeggenschapsorgaan van  

de Meierij dat bestaat uit zeven docenten, drie leerlingen en drie 

ouders. Formeel is het hun voornaamste taak om elke vier jaar het 

ondersteuningsplan te beoordelen, maar die insteek vinden deze 

ouders toch wat te beperkt: “We krijgen steeds meer ruimte om 

vooráf kritisch mee te denken over de besteding van het budget.”
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‘We moeten alles doen om 
jongeren weer ‘aan’ te zetten’

Ondersteuningsplanraad denkt steeds vaker vooraf mee over plannen  

beschikbaar, maar er zijn ook meer kinderen dan  
ooit van afhankelijk omdat ze last hebben van de 
nawerkingen van corona. Ik vind dat Marjolijn ons 
goed meeneemt in de afwegingen.” Suzanne 
bevestigt dat. “Wij worden steeds meer in het 
voortraject meegenomen. Als je kritisch kunt zijn 
voordat het plan is dichtgetimmerd, verloopt het 
formele besluitvormingsproces uiteindelijk ook 
soepeler. Het valt mij op dat Marjolijn de leerlingen  
uit de raad nadrukkelijker betrekt, dat vind ik positief. 
Ze hebben goede ideeën; het samenwerkingsverband 
kan veel aan hun inbreng hebben.”

Coronadiploma
Hoewel ze niet gaan over de extra gelden uit het 
Nationaal Programma Onderwijs, volgen Katrien  
en Suzanne de besteding ervan met aandacht.  
Katrien is docent op de Avans Hogeschool en ziet  
veel ex-havisten met een coronadiploma vastlopen. 
“Veel leerlingen zijn helemaal lamgeslagen, dat vind ik 
zo jammer. We moeten dat NPO-geld over de volle 
breedte gebruiken om jongeren weer ‘aan’ te zetten!” 
Ook Suzanne vindt dat herstelwerk belangrijk.  
“Er komt straks een generatie op de arbeidsmarkt,  
die een heel ander leertraject heeft doorlopen.  
Ik hoop dat we met de NPO-gelden aan de landelijke 
politiek kunnen laten zien hoeveel individuele 
aan dacht en kleinere klassen opleveren. Dat zou  
een mooie bijvangst zijn.”

Kijkend naar het komende jaar zouden Katrien en 
Suzanne ook graag de zichtbaarheid van de 
Ondersteuningsplanraad vergroten. “Ik vrees dat er 
maar weinig ouders zijn, die weten wat wij doen.  
De meesten kijken niet verder dan de school van hun 
eigen kinderen”, denkt Suzanne. Volgens Katrien is 
het in hun eigen belang als ouders het grotere plaatje 
zien: “Het budget voor hun school wordt vastgelegd in 
het ondersteuningsplan waarmee wij moeten 
instemmen. Er zijn best wat middelen te verdelen,  
dus het is belangrijk dat zij weten wat onze invloed is.” 

Toen Katrien van Bergen in 2010 van Engeland terug 
naar Nederland verhuisde, meldde ze haar zoon aan 
bij de Mytylschool in Den Bosch. In Engeland ging hij 
ondanks zijn beperking naar een reguliere school, 
want daar bestaat speciaal onderwijs niet. Op de 
vraag wat haar voorkeur heeft, twijfelt ze: “Het is een 
prachtig uitgangspunt om alle kinderen op dezelfde 
school les te geven, maar de realiteit in Engeland was 
dat mijn zoon nooit echt aangehaakt was. Kinderen 
zijn onderling bovendien keihard; ze nodigen rustig 
de hele klas min één uit voor hun verjaardagsfeestje. 
Hier op de Mytylschool is meer gelijkwaardigheid en 
saamhorigheid, maar ergens gun ik Stijn nog steeds 
een plek op een reguliere school.” Haar eigen zoek-
tocht naar passend onderwijs verklaart waarom 
Karien zich inzet voor de Ondersteuningsplanraad.  
“Ik zat al in de medezeggenschapsraad op de 
Mytylschool toen ik voor deze functie werd gevraagd. 
Ik vind dat ouders inspraak moeten hebben in het 
onderwijs aan hun kind; alle beleid wordt beter als 
betrokken mensen kritisch meedenken.” 

Verschillen waarderen
De drijfveer van Suzanne Langens is anders en 
eigenlijk ook hetzelfde: haar dochters gingen naar 
reguliere scholen, maar door haar werk in het 
speciaal onderwijs had inclusiviteit altijd haar 
aandacht. “Ik zie veel kansen voor passend onderwijs 
op reguliere scholen – en dat werkt twee kanten op. 
Het is gezond voor kinderen als ze opgroeien met 
leeftijdsgenoten die niet allemaal hetzelfde zijn,  
zo leren ze verschillen te respecteren en waarderen. 
Het reguliere onderwijs kan in dat opzicht nog veel 
leren van het speciaal onderwijs.”

Veel kinderen
Formeel heeft de Ondersteuningsplanraad alleen een 
monitorende functie, maar in de gesprekken met de 
directie ervaren Katrien en Suzanne meer ruimte:  
“Wij willen bewaken dat het geld van het samen-
werkings verband aan de juiste zaken wordt besteed”, 
zegt Katrien. “Er zijn momenteel best veel middelen 
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“Onze auditcommissie bestaat uit drie ervaren 
onderwijsbestuurders, samen hebben we een breed 
beeld van de stand in het onderwijs. Ons overleg  
met Marjolijn voelt als een sterk intercollegiaal 
samenspel, we praten met elkaar op basis van 
gelijkwaardigheid.

Het was afgelopen jaar best lastig om te bepalen  
wat het effect van de geleverde arrangementen was; 
door corona is er immers niet constant onderwijs 
gegeven. Desondanks concluderen wij dat het geld 
verstandig is uitgegeven. Ook spraken we over de 
besteding van de extra middelen uit het Nationaal 
Programma Onderwijs. De Meierij wil dat dit geld ten 
goede komt aan álle jongeren en zoekt daarvoor de 
samenwerking met gemeenten op. Slim, want door 

de middelen voor onderwijs en jeugdzorg te combi-
neren, kunnen we meer betekenen. En dat is juist  
nu belangrijk, want sinds corona hebben meer 
jongeren iets extra’s nodig. 

Dat de Meierij haar budgetten zoveel mogelijk 
besteedt aan extra menskracht, is ook volgens de 
auditcommissie de beste manier om meer kwaliteit 
te leveren. Zo kreeg het Cambium College geld van 
de Meierij voor een proef met een maatwerkklas  
op het vmbo. Als het in de eigen klas even niet gaat, 
krijgen leerlingen hier onder professionele begelei-
ding toch les. Vanwege het succes gaan we ook op 
onze tweede locatie een maatwerkklas inrichten.  
Zo kan ook tijdelijk geld tot een langdurige verbete-
ring leiden.”

‘Extra menskracht  
is de beste manier 
om meer kwaliteit 
te leveren’

Samen met de andere leden van de auditcommissie 

van de Meierij brengt voorzitter Hanneke Koster 

advies uit aan het toezichthoudend bestuur  

over de financiële stukken.
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Adviserend overleg 
De volgende thema’s kwamen informatief en 
adviserend aan de orde:
• gevolgen van de coronacrisis
• onze vermogenspositie, na brieven van de Onder-

wijsinspectie en minister Slob (Maatregel 23)
• jaareinde prognose 2021
• notulen van het scholenoverleg
• kwaliteitszorg.

Commissies 
Het toezichthoudend bestuur kent twee commissies, 
die bestaan uit eigen leden.
• De bestuurlijke remuneratiecommissie vervult de 

werkgeversrol richting de directeur en stelde op 1 
maart 2021 mevrouw De Kroon aan in deze functie. 

• De bestuurlijke auditcommissie adviseert over het 
toezicht op de financiën. De commissie droeg in 
2021 bij aan de totstandkoming van het jaarverslag 
2020 en overlegde hierover met accountantskan-
toor Van Ree. Ook adviseerde de commissie over de 
begroting voor 2022 en de stabilisering van het 
vso-percentage in de meerjarenraming (MJR).

Goedkeuringsbesluiten 
Het bestuur gaf afgelopen jaar goedkeuring aan:
• de meerjarenbegroting 2020-2024, inclusief de 

begroting 2021
• de risicoanalyse en het weerstandsvermogen  

van 5%
• het jaarverslag 2020
• de overstap naar schatkistbankieren
• het geactualiseerde treasury-statuut
• het aanbestedings- en inkoopbeleid 
• de benoeming van mevrouw De Kroon in vast 

dienstverband
• de begroting 2022.
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