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Inleiding  
 
De gemeenten Nederweert en Weert hebben in het verleden afzonderlijk een lokale educatieve 
agenda (LEA) opgesteld, samen met het onderwijs en andere partners. De gemeente Nederweert 
had de LEA-nota “Visie op Onderwijs 2006-2011” en de gemeente Weert had de LEA-nota “geen 
kind tussen wal en schip”. De looptijd van beide beleidsdocumenten is verstreken en de gemeenten 
en de andere LEA-partners willen dit beleid een vervolg te geven.  
Aangezien de twee gemeenten al jeugdbeleid samen voeren en de andere LEA-partners 
subregionaal georganiseerd zijn, is gekozen voor één gezamenlijke Lokale Educatieve Agenda 2012 
t/m 2015 (LEA). Deze nota is het kader van beide gemeenten, in de uitwerking kunnen lokale 
verschillen bestaan. 
 
LEA-partners leveren ieder voor zich een bijdrage aan het opvoeden/opgroeien van jeugdigen, 
zodat dezen opgroeien tot zelfredzame burgers. De LEA-partners binden zich aan een gezamenlijke 
ambitie, visie en kaderstelling; hierdoor is men nog beter in staat de gedeelde taakstelling waar te 
maken. Vanuit een structurele samenwerking wordt gewerkt aan de uitvoering van de visie, 
ambitie en concrete uitvoeringsactiviteiten (zie matrixen). 
De LEA 2012 t/m 2015 blijft volop in beweging! Alle beleidsterreinen zijn aan verandering 
onderhevig. Wetswijzigingen, bezuinigingen en ontgroening leiden tot heroverwegingen in beleid en 
aanpassingen in bedrijfsvoering. De taakstelling voor menig LEA-partner wijzigt fundamenteel. 
Daarmee kan deze LEA niet compleet zijn. 
Op basis van verander(en)de maatschappelijke omstandigheden en de opgedane ervaring met het 
huidige beleid zijn onderstaande speerpunten aangedragen voor nadere uitwerking in de LEA:  
• Voor- en vroegschoolse educatie, brede scholen en dagarrangementen; 
• Passend onderwijs; ondersteuningsstructuur en startkwalificaties; 
• Veiligheid in en om de school; 
• Gezondheidsbeleid, alcohol en drugs; 
• Ondersteuning van kinderen en hun ouders (en professionals) bij vragen over opvoeding en  
      opgroeien; 
• Participatie ouders1 en kinderen.  
 
Met de betrokkenheid en ervaring van de afgelopen vier jaar en de opbrengsten van een LEA-
werkconferentie in september 2011 is de LEA-nota 2012 t/m 2015 tot stand gekomen.  
 
Deze LEA-nota is door alle LEA-partners afzonderlijk en gezamenlijk uitvoerig besproken 
en goed bevonden. Er zijn afspraken vastgelegd over inhoud, aanpak, te bereiken 
resultaten in 2016 en ieders verantwoordelijkheid hierin. Zie pagina 10 en de matrixen. 
 
De LEA-partners zijn de twee gemeenten, de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs (po, vo,  
mbo en het speciaal onderwijs), de welzijns- en zorginstellingen. In bijlage 4 staan de partners met 
hun organisatie genoemd. 
 
De LEA heeft betrekking op de gemeenten Weert en Nederweert. Onderstaande tabel laat het 
aantal jeugdigen zien in de twee gemeenten in 2010 (cijfers van CBS statline): 
 Inwoners 0 t/m 17 jr. % 0 t/m 22 jr. % 
Nederweert 16.607 3.436 20.7% 4.319 26.0% 
Weert 48.456 9.587 19.8% 11.554 23.8% 
Limburg 1.122.701 208.910 18.6% 261.403 23.3% 
 
Heeft u vragen over deze notitie, dan kunt u terecht bij de afdeling OCSW van de gemeente Weert 
en het team Maatschappelijke Ontwikkeling van Nederweert.

                                                 
1 Overal waar ouders staat wordt ouders/verzorgers bedoeld.  
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1. Beleidsveranderingen 
In de komende jaren krijgen gemeenten en het onderwijs te maken met grote veranderingen. De 
gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg en het onderwijs heeft te maken 
met nieuw beleid: passend onderwijs.  
Beide stelselherzieningen worden ingevoerd in een tijd waarin de economie onder grote druk staat. 
Overheden bezuinigen op middelen voor de jeugdzorg en het onderwijs waardoor de druk op de 
financiële middelen (erg) groot is. Gemeenten hebben te maken met een stapeling van 
bezuinigingen, de AWBZ kanteling en de wet werken naar vermogen, die ook weer van invloed zijn 
op de genoemde stelselherzieningen. 
Binnen de gemeente en de regio is er sprake van ontgroening met o.a. een forse terugloop van het 
aantal leerlingen in onze scholen tot gevolg. 
De landelijke overheid heeft zich uitgesproken over het formeel verweven van de transitie jeugd en 
passend onderwijs. 
 
 
1.1. Wijzigingen van het stelsel jeugdzorg stand van zaken december 2011 
Het huidige kabinet heeft besloten dat alle jeugdzorgtaken die nu gefinancierd worden door het 
rijk, de provincie, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor overgaan naar de gemeenten.  
Hiermee wordt een nieuw perspectief geboden aan: 
• Één financiering voor de jeugdzorg; 
• Één aansturende overheid; 
• Doorlopende zorglijnen voor jeugdigen. 
 
De jeugdzorg is een verzamelbegrip voor alles wat met ondersteuning van kinderen en jongeren te 
maken heeft bij opvoeden en opgroeien. Het gaat om de volgende taken: 
 
Gemeenten  
Huidige situatie 

In toekomst overkomend naar 
gemeenten vanuit: Provincies  

In toekomst overkomend naar gemeenten 
vanuit: AWBZ 

Opvoed- en opgroei-
ondersteuning 

Indicatiestelling jeugdzorg Jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten) 

Jeugdgezondheidszorg Ambulante zorg PGB (persoonsgebonden budget) 
Preventie en bestrijding Residentiële zorg Jeugd GGZ (geestelijke gezondheidszorg › 1 jaar) 
Jeugdcriminaliteit Pleegzorg  
 Dagbehandeling vanuit: Rijk 
 Spoedeisende zorg Gesloten jeugdzorg  
 Jeugdbescherming2   
 Jeugdreclassering  Vanuit: Zorgverzekeringswet 
 Gesloten jeugdzorg (vanaf 2013) Jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg ‹ 1 jaar) 
 
De overheveling van taken naar gemeenten zal geleidelijk gebeuren. Het nu geplande 
transitieproces loopt tot uiterlijk 2016. Vertaald in financiën gaat het om een landelijk bedrag van  
3 miljard euro waarbij er een bezuiniging zal plaatsvinden van 300 miljoen euro (10%).  
 
Betrokken partners in de regio Noord en Midden Limburg: 
a) Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (GGD Limburg Noord), Algemeen Maatschappelijk Werk ML, 
Punt Welzijn, Vorkmeer, MEE NM Limburg, Centrum Jeugd en Gezin, onderwijs, GGZ-preventie, 
bemoeizorg jeugd. Deze groep van instellingen wordt het voorliggend veld en/of eerstelijns 
voorzieningen genoemd;  
b) Bureau jeugdzorg, Rubicon, Mutsaersstichting, Vincent van Gogh, Riagg Zuid, de GGD Limburg 
Noord NML, Icarus, Koraalgroep, PSW. Deze groep van instellingen wordt de geïndiceerde en/of 
tweedelijns voorzieningen genoemd; 
c) Zorgverzekeraar en Zorgkantoor; 
d) Overheden: provincie en gemeenten. Dit zal qua schaalgrootte variëren van subregio westelijk 
Midden Limburg tot en met alle gemeenten van de provincie Limburg. 
 
De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert bereiden zich gezamenlijk voor op de stelselwijziging. 
Er wordt een uitgangspuntennotitie opgesteld waarin o.a. een nulmeting en een projectplan worden 
opgenomen.  
 
 

                                                 
2 Over de overheveling van de jeugdbescherming en jeugdreclassering vindt nader onderzoek plaats 
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1.2. Passend onderwijs stand van zaken per november 2011  
 
         
1.2.1.  Wetgeving 
Volgens plan van het ministerie van OCW wordt in augustus 2012 de nieuwe wet op het passend 
onderwijs vastgesteld. De kern van passend onderwijs is dat voor alle kinderen de kansen voor de 
beste ontwikkeling centraal staan, voor ‘gewone’ leerlingen en voor leerlingen die daarbij extra 
ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van 
de leerling, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Hoofdpunten van de 
wet zijn: 
 
School heeft zorgplicht 
• Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. Binnen 6 tot 10 weken moet 
de school een zo passend mogelijk aanbod op de eigen, een andere reguliere of een speciale school 
binnen de regio regelen. De school heeft dus een zorgplicht. 
• De school regelt de extra ondersteuning in de klas, een plek op een andere school of de 
plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde 
indicatieprocedure te doorlopen. De landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft. 
• Het accent verschuift van het medisch labelen van kinderen, naar wat zij daadwerkelijk nodig 
hebben om onderwijs te kunnen volgen. De onderwijsbehoefte is dus vanaf nu het uitgangspunt. In 
de wet wordt dan ook expliciet gesproken van onderwijsondersteuning van leerlingen. 
• Scholen stellen een schoolondersteuningsprofiel op. Hierin geven zij aan welke 
onderwijsondersteuning ze aan leerlingen kunnen bieden. 
• Leraren worden opgeleid in het omgaan met verschillende typen leerlingen in de klas. Hierdoor 
krijgen leerlingen zo veel mogelijk extra ondersteuning in de klas, in plaats van daarbuiten. 
 
Samenwerken is noodzakelijk 
• Kan de school waar de leerling is aangemeld niet zelf in de benodigde onderwijsondersteuning 
voorzien, dan is het de verantwoordelijkheid van de school om binnen het samenwerkingsverband 
een school te vinden die wel een passend aanbod biedt. Is het niet haalbaar om de leerling binnen 
het regulier onderwijs te plaatsen, dan kan een aanbod op het (v)so worden gedaan. 
• Om deze samenwerking vorm te geven worden landelijk nieuwe samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs geformeerd. Hierin werken regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) 
samen, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. 
• De samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden verantwoordelijk voor de lichte en 
zware ondersteuning. 
• Samenwerkingsverbanden krijgen ook een eigen budget voor extra ondersteuning. Betalen en 
bepalen van onderwijsondersteuning komt hiermee in één hand. 
• Deze middelen worden (na een overgangsperiode) naar rato van het aantal leerlingen verdeeld 
over de samenwerkingsverbanden. Op die manier krijgt iedereen naar rato evenveel. Omdat dit 
anders is dan nu – op dit moment zijn de beschikbare middelen ongelijk verdeeld over het land – 
noemen we dit ‘de verevening’. 
• Het totaal aantal plekken in het speciaal onderwijs is landelijk vastgesteld op 70.000. Het aantal 
beschikbare so-plaatsen in de toekomst in de regio is afhankelijk van de verevening. 
• Door regionale samenwerking is niet alleen betere samenwerking, expertise-uitwisseling en 
afstemming mogelijk tussen scholen onderling, maar ook tussen scholen en gemeenten. 
• Samenwerkingsverbanden kunnen aan scholen extra onderwijsondersteuning in de klas 
toekennen voor leerlingen die dat nodig hebben. Er is dus meer ruimte voor maatwerk. 
• Samenwerkingsverbanden stellen een ondersteuningsplan op waarin zij onder meer aangeven 
hoe zij met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd, 
hoe de beschikbare middelen worden verdeeld en op welke wijze verwijzing naar het (v)so 
plaatsvindt. 
• Ouders en leraren hebben instemming op het beleid en de verdeling van het budget van het 
samenwerkingsverband. 
 
Onze samenwerkingsverbanden: 
Conform de regio-indeling van OCW vormen de basisscholen en de school voor speciaal onderwijs 
in de gemeenten Nederweert en Weert het samenwerkingsverband passend onderwijs PO 31-03. 
Deze scholen vallen onder het bevoegd gezag van respectievelijk Meerderweert (15 bs en 1 sbo), 
Eduquaat (8 bs), Mozon (1bs), RBOB (1bs) en de Aloysiusstichting (1 so)).   
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Voor het voortgezet onderwijs gaat het om het swv passend onderwijs vo 31-3 en betreft het de  
gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert. Qua besturen betreft het LVO-Weert (3 vo) en 
Citaverde locatie Nederweert (1 vo) plus Aloysiusstichting (1 vso).  
Het Middelbaar Beroepsonderwijs (Gilde Opleidingen) heeft in deze een aparte positie die niet 
direct aansluit bij de veranderingen van PO en VO. Desondanks maakt het – als adviseur – 
structureel deel uit van de samenwerking 
Gezien de omvang van deze samenwerkingsverbanden en de krimp van het aantal leerlingen 
binnen de genoemde gemeenten is een verkenning van samenwerking met aanliggende 
samenwerkingsverbanden een aandachtspunt.  
 
Belangrijkste taken van het samenwerkingsverband: 
• Vaststelling van het ondersteuningsplan. 
De schoolbesturen in het samenwerkingsverband maken afspraken over hoe voor elke leerling zo 
goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd. Ze leggen deze afspraken vast in een 
ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan wordt tenminste eenmaal per vier jaar opgesteld en 
kan tussentijds worden gewijzigd. 
Dit plan wordt voorafgaand aan de vaststelling in het Op Overeenstemming Gericht Overleg met de 
gemeenten besproken. 
• Beoordeling toelating (v)so. 
Het bevoegd gezag van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat, vraagt 
hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Om te beslissen over 
de toelating van een leerling tot het speciaal basisonderwijs of het (v)so, vraagt het 
samenwerkingsverband advies aan deskundigen. Op basis daarvan beslist het 
samenwerkingsverband of de leerling wordt toegelaten.  
• Verantwoording afleggen in jaarverslag en jaarrekening. 
De samenwerkingsverbanden leggen jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid in een 
jaarverslag en jaarrekening. Hierin informeren ze de overheid en andere belanghebbenden over de 
gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van 
middelen. 
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2. Missie en Visie 
 
 
2.1. Algemeen 
De LEA-partners realiseren, op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid, in nauwe 
samenwerking een totaalpakket aan voorzieningen op het gebied van onderwijs en jeugdbeleid 
voor kinderen/jongeren in de leeftijdsgroep 0 – 23 jaar en hun ouders. Met elkaar brengen we een 
doorgaande lijn in het onderwijs en zorg in stand. We dragen zorg voor een sluitende aanpak van 
onderwijs, opvang, jeugdzorg en -welzijn voor 0 – 23 jarigen. 
Tijdens de LEA-werkconferentie in september 2011 hebben de LEA-partners niet-vrijblijvende 
uitspraken gedaan over de onderlinge samenwerking, ieders verantwoordelijkheden en belangen 
en zich daarover duidelijk en eenduidig gecommitteerd.  
De partners hebben overeenstemming bereikt op onderstaande punten: 
1. De vraag, wat het kind nodig heeft, staat centraal; 
2. Niet denken en handelen vanuit (de belangen van) instituten en voorzieningen; 
3. De noodzaak en plicht tot het zicht hebben op elkaars kwaliteiten, producten en diensten;  
4. Ieder instituut moet de basiskwaliteiten en voorziening op orde krijgen, hebben en houden; 
5. In alle geledingen van de LEA–partners moet men elkaar aanspreken en aangesproken  

kunnen worden wat betreft kwaliteit van dienstverlening. 
 
 
2.2. Missie, visie en doel:  
 

  
 
 
De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kind(eren). Het lijkt een vanzelfsprekende opdracht en 
verantwoordelijkheid die in zijn uitvoering het nodige van de ouders vraagt. In heel veel gevallen 
gaat het goed maar het komt regelmatig voor dat de opvoeding moeizaam verloopt en ook wel 
eens stagneert.  
Daarom willen de gemeenten en de andere LEA partners de ouders in hun opdracht daadwerkelijk 
ondersteunen vanuit de volgende missie: 
 
“Binnen de gemeenten Nederweert en Weert kunnen kinderen en jongeren zich 
optimaal ontwikkelen om volwaardig en verantwoordelijk deel te nemen aan de 

samenleving; er valt geen kind tussen wal en schip.” 
 

 
 
 

 
 
 
 

“Kinderen opvoeden doe je niet alleen, maar met je hele omgeving!”  
 
De mensen uit je omgeving, vrienden, ouders van vrienden, docenten, 
opa’s, oma’s, ooms en tantes hebben invloed op de ontwikkeling van 
je kind. Dat geldt ook voor de school, de sportclub, culturele en 
maatschappelijke instellingen etc.,  
We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om de 
kinderen in onze (Neder)Weertse gemeenschap. 
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2.3. Visie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Doelen  
De LEA-partners willen de komende jaren tweeledig investeren. De LEA-partners gaan inzetten op 
een goede brede basis waarin ouders goed kunnen opvoeden en jeugd goed kan opgroeien. 
Daarnaast zal er veel energie gaan zitten in het vormgeven van een verbeterde 
ondersteuningsstructuur. Concreet: 
1. Verbetering van de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van het kind. Dit beleid is 

gericht op de ontwikkeling van gezondheid – talent – participatie – burgerschap – goede 
opvoeding – eigen kracht.  

2. Opbouw van een samenhangende onderwijs- en zorgstructuur door: 
• Niet overnemen, maar versterken van de opvoeding, goed onderwijs, goede kinderopvang, 

goede VVE-programma’s, passend kinder- en jongerenwerk. 
• Focussen op effectieve hulp. 
• De onderlinge samenwerking te ontwikkelen en te realiseren onder het motto:  

“1 kind, 1 plan”.  
• De kindnetwerken te versterken en het bieden van informele steun. 

 
 
2.5. Speerpunten: 
Binnen de genoemde doelen werken we in deze LEA-beleidsnotitie de volgende speerpunten uit:  
• Voor- en vroegschoolse educatie, brede scholen en dagarrangementen; 
• Passend onderwijs; ondersteuningsstructuur en startkwalificaties; 
• Veiligheid in en om de school; 
• Gezondheidsbeleid: alcohol en drugs; 
• Ondersteuning van kinderen en hun ouders (en professionals) bij opvoeden en opgroeien; 
• Participatie ouders en kinderen. 
 
 Deze speerpunten worden uitgewerkt in hoofdstuk 3. 

De gemeenten en LEA-partners creëren een 
optimale afstemming tussen de ouders , de 
jeugdige personen en instellingen die met de 
jeugdige c.q. het netwerk te maken hebben. 
Daarbij is men gericht op het belang en het 
versterken van de omgeving van en voor de 
jeugdige. 
In de situatie dat een jeugdige in de leeftijd 
tussen 0 en 23 jaar en/of ouders en/of een 
school (extra) opvoedingsondersteuning vraagt 
wordt binnen de keten gewerkt met één kind/ 
één gezin één plan! (zie 3.5) 
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3. Uitwerking LEA-beleid 2012 t/m 2015 
 
De speerpunten worden (daar waar mogelijk) uitgewerkt naar drie niveaus3:  
 
 
1 Opvoeden versterken Basisondersteuning onderwijs 
2 Versterking ondersteunen Breedteondersteuning onderwijs 
3 Opvoeding overnemen Diepteondersteuning 
 
Niveau 1 Opvoeden versterken: 
In niveau 1 gaat het bij de opvoeding over de aanpak en ondersteuning van het ‘gewone’ opvoeden 
en opgroeien in de eigen omgeving met versterking van het zelfoplossend vermogen. Het gaat om 
ondersteuning van ouders, jongeren en om professionele opvoedingsomgevingen (m.n. 
kinderopvang en onderwijs). 
Bij het onderwijs gaat het om de basiszorg van onderwijs, met andere woorden het realiseren van 
regulier goed onderwijs, met vrij toegankelijke ondersteuningsprogramma’s voor ouders en 
kinderen/jongeren. 
 
Niveau 2 Versterking ondersteunen: 
In niveau 2 gaat het om opvoeding door de eigen ouders met intensievere hulp van buiten c.q. 
door het aanschuiven van hulpverleners. De oorspronkelijke sociale context blijft bestaan. In het 
onderwijs krijgt het kind/de jongere professional hulp van professionals van buiten de school. Het 
kind/de jongere blijft gewoon naar zijn/haar eigen school gaan. 
 
Niveau 3 Opvoeding overnemen: 
In niveau 3 nemen anderen de opvoeding en/of het onderwijs over. Het kind/de jongere gaat naar 
een speciale voorziening. Denk daarbij aan bijvoorbeeld fulltime dagplaatsing in daghulp of een 
speciale school voor kinderen met specifieke omgangsbehoeften. 
 
Het LEA beleid 2012 t/m 2015 zal zich meer dan in het verleden richten op niveau 1: het 
voorkomen van problemen door gerichte ondersteuning bij het opvoeden. 
Niet alle speerpunten lenen zich om beschreven te worden naar deze indeling in drie niveaus.  
Bij de speerpunten Brede School, voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en dagarrangementen 
wordt de indeling niet gebruikt.  
 
 
3.1. Speerpunt 1: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), Brede Scholen en 
Dagarrangementen 
 
Voor- en vroegschoolse educatie: 
In de afgelopen periode 2006-2011 zijn veel 
basisscholen verbreed met peuterspeelzaalwerk.  
Vanaf augustus 2010 geldt de Wet OKE 
(Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) 
waarin gelijke (en strenge) eisen worden gesteld 
aan peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.  
Vanwege drastische korting op het budget voor 
VVE (voor- en vroegschoolse educatie), de wet 
OKE en geboortedaling is peuterspeelzaalwerk 
bijna geheel opgegaan in kinderopvang.  
In de komende LEA periode voert de gemeente 
voert een actief toeleidingsbeleid want helaas is 
het aantal peuters dat geen gebruik maakt van de 
voorschoolse voorzieningen gestegen (als gevolg 
van de gastouderregeling). De gemeente biedt een vangnet voor ouders die geen aanspraak 
kunnen maken op kinderopvangtoeslag van de rijksoverheid.  
Vooral ouders met een uitkering of laag inkomen moeten gebruik kunnen maken van zo 
toegankelijk/nabij mogelijke peuteropvang. Dit biedt voor zowel kinderen als ouders meer kansen 
op (toekomstige) participatie in de maatschappij. 
 

                                                 
3 Indeling volgens notitie “opvoeden versterken” van Van Yperen en Stam (NJI november 2010) 
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Het voor- en vroegschoolse aanbod gaat uit van een zo optimaal mogelijke spreiding van 
gewichtenleerlingen4 over de brede scholen.  
De afspraken over indicering voor extra dagdelen peuteropvang VVE worden geactualiseerd.  
De kwaliteit wordt verder verbeterd door te werken aan succesfactoren; blijvende scholing en 
empowerment van pedagogisch medewerksters, actieve ouderparticipatie en werken aan 
meervoudige competenties krijgen nadrukkelijk de aandacht binnen VVE.  
In de voorschoolse voorzieningen dient te worden geanticipeerd op de ontwikkeling van passend 
onderwijs. Signalering en ondersteuning van VVE- en zorgpeuters dient te worden ingepast in de 
doorgaande lijn naar passend basisonderwijs.  
 
VVE is gericht op bestrijding van onderwijsachterstanden, maar heeft raakvlakken met opvoedings-
ondersteuning. Bij VVE is participatie van ouders niet vrijblijvend. De doorgaande lijn voor 2-6-
jarigen wordt verder versterkt. Het overdrachtsformulier en afstemmingsoverleg zijn daarbij 
belangrijke instrumenten. Er wordt tijd gemaakt voor zowel verticale (voorschools-schools) als 
horizontale afstemming (pedagogisch medewerkers, leerkrachten en overige professionals 
onderling). In Weert wordt de voorschoolse ondersteuning voor kinderen met een dreigende 
taalachterstand en hun ouders voortgezet in schakelklassen in de onderbouw van het primair 
onderwijs.  
De goede samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar,  
Punt Welzijn (alleen Weert) en Centrum voor Jeugd en Gezin wordt geïntensiveerd. 
 
 
Brede School: 
De Brede Schoolgedachte wordt in 2012 t/m 2015 verder uitgewerkt. Startpunt is een 
samenwerkingsverband tussen instellingen, vanuit een eigen of gezamenlijk gebouw in de buurt.  
In een brede school stellen partners samen een inhoudelijke visie op doorgaande 
ontwikkelingslijnen, bestrijding van onderwijsachterstanden, opvoedingsondersteuning en sociale 
(wijk)cohesie gevormd.  
De Brede School verzorgt een thuisnabij en samenhangend opvoedings- en ontwikkelingsklimaat 
voor kinderen en jongeren. De vraag van kind en ouders staat centraal en overstijgt het 
instellingsbelang. Er wordt gewerkt vanuit een positieve, pedagogische en didactische aanpak, die 
passend is voor ieder kind. Opvang – onderwijs – welzijn –zorg – vrije tijd sluiten optimaal op 
elkaar aan door centrale afstemming.  
Er is veel aandacht voor preventie en zorg in en om de school. Door het versterken van het 
pedagogisch en didactisch klimaat in Brede Scholen wordt actief ingezet op vroegtijdig signaleren, 
oplossen of doorleiden van vragen en kleine problemen.  
Met de betrokken partners van de Brede School worden hierover afspraken gemaakt. Voorkomen 
moet worden dat kinderen door te laat ingrijpen zijn aangewezen op zwaardere ondersteuning. 
Voor kinderen die gespecialiseerde zorg nodig hebben dient een optimale ondersteuningsroute te 
worden uitgezet. 
  
Dagarrangementen: 
Het Brede School-netwerk ontwikkelt en verzorgt dagarrangementen, met aandacht voor de 
doorgaande lijn 0 – 16plus (po – vo – mbo). 
Voor leerlingen van het (v)so zijn er zo nodig specifieke dagarrangementen of voorzieningen. 
Combinatiefunctionarissen vervullen een verbindende rol in de ontwikkeling van Brede Scholen en 
de uitvoering van de dagarrangementen. 
Bij de inrichting van dagarrangementen zijn meerdere variaties mogelijk. De meest bekende is de 
Brede School die op diverse wijze ingevuld kan worden. Een van de meest vergaande vormen is 
het  integraal kindcentrum (IKC) met de volgende kenmerken: één organisatie, één bedrijfsvoering 
en één multidisciplinair team. Om een duurzaam integraal kindcentrum te realiseren is een 
bepaalde massa (aantal kinderen) noodzakelijk. Het een en ander is afhankelijk van de 
schaalgrootte om de betreffende functies in te richten. 
Momenteel zijn de dagarrangementen te afhankelijk van wisselende subsidiestromen, 
duurzaamheid is gewenst. 
 
 

                                                 
4 Kinderen van ouders met minder dan twee jaar vmbo 
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VVE, brede scholen en Dagarrangementen  
Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden Activiteit Planning Wie Middelen 
VVE 
• Voorschools is integraal 

onderdeel van Brede School 
(netwerken) 

  
• Er is voldoende, passend aanbod 

voor- en vroegschoolse educatie 
met goede kwaliteit 

 
• Ouders zijn actief betrokken bij 

VVE 

 
Algemeen belang gaat 
voor organisatiebelang 

 
 

• Actieve VVE-indicering en -
toeleiding.  

 
• Ouders actief betrekken bij VVE, 

drang en dwang. 
 
• VVE-afspraken overleg, 

indicering, subsidiëring 
actualiseren  

 
• Opvoedingsondersteuning  
 

2012-2016 
 
 

2012-2016 
 
 

2012-2016 
 
 
 

2012-2016 

Gemeente  
Kinderopvang 
PO 
GGD LIMBURG NOORD 
Welzijnsinstelling 

VVE middelen OAB 
budget 

• Brede Scholen met een 
gezamenlijke missie en visie, 
met ruimte voor eigenheid. 
Sommige Brede Scholen vormen 
een IKC (1 organisatie) 

 
• Brede school biedt een positieve 

sterke basisvoorziening 
waardoor minder kinderen zware 
zorg behoeven 

 
 

Samenhang, 
duidelijkheid en 
duurzaamheid. 

 
(Samen)werken in één 
organisatie. Tijd voor 
afstemming en leren 
van elkaar. 

• Opstellen gezamenlijk missie, 
visie, plan van aanpak. Minder 
potjes, geen knip tussen 
instellingen. 

 
• Onderzoek naar aanstellen van 

de inzet brede school coördinator  
 
• Bevorderen van scholing, 

verstrekken van informatie 
 
• Ondersteuning Brede 

Schoolmedewerkers door externe 
expertise, training on the job  

2012-2013 
 
 
 
 
 

2012-2016 
 
 

2012-2016 
 
 

2012-2016 
 

Gemeente 
Kinderopvang 
PO 
GGD Limburg Noord 
CJG 
Welzijnsinstelling 

• Anders inzetten 
Reguliere formatie 

 
• LEA budget (Weert) 
 
 

Dagarrangementen 
• Divers aanbod 

dagarrangementen 
 

• Versterking van sport- en cultuur 
verenigingen en organisaties, ter 
versterking van sociale cohesie 
in dorp, wijk of buurt.  

 
• Zo nodig dagarrangementen 

voor leerlingen van huidig SBO 
en SO. 

 
• Evt. BSO voor 12+ 

Goede afstemming van 
Brede Scholen en de 
organisaties op het 
gebied van sport, 
cultuur en vrije tijd.  

 
 

• combinatiefunctionarissen zorgen 
voor ontwikkeling en uitvoering 
van dagarrangementen. 

 
• Afstemmen met ouders, 

bevorderen van deelname 
jongeren  

 
• Weert: 6,7 FTE formatie 

combinatiefuncties verdeeld over 
alle BS. Voor Nederweert 2.5 
FTE. 

 
• Inzet extra professionals. Huidige  
   professionals deskundig maken 
   voor werken met kinderen met 
   extra zorg en aandacht binnen 
   bestaande groepen 

2012-2016 
 
 
 

2012-2016 
 
 
 

2012-2016 
 
 
 
 

2012-2016 

Waar van toepassing 
Welzijnsinstelling en 
RICK 
Verenigingen 
 
Gemeente en scholen 
hebben regie. 
LEA-partners  en 
verenigingen voeren 
uit. 

 

• Apart budget 
combinatiefunc-
tionarissen 
gemeente en 
derden 

 
• Professionals 

inzetten uit 
onderwijs en 
zorg(middelen) 
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3.2 Speerpunt 2: Passend Onderwijs, Ondersteuningsstructuur en Startkwalificatie 
 
Passend Onderwijs 
De kern van passend onderwijs is dat voor alle leerlingen de kansen op de beste ontwikkeling 
centraal staat. Ook voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
Passend onderwijs sluit aan op de ontwikkeling van leerlingen, op de wensen van de ouders en bij 
de mogelijkheden van het personeel (de professionals).  
Scholen en schoolbesturen hebben een zorgplicht. Dit betekent dat de school waar een leerling 
wordt aangemeld, de taak heeft de leerling een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden. 
Als de school de leerling zelf geen passend onderwijs kan bieden, heeft de school de taak binnen 
het samenwerkingsverband de leerling een zo goed mogelijke plek op een andere school aan te 
bieden.  
Samenwerkingsverbanden kennen een onderwijs-zorgstructuur waar een onderscheid gemaakt kan 
worden tussen: 
• Basiszorg, dit is het niveau van zorg dat de reguliere scholen zelf kunnen uitvoeren; 
• Breedtezorg oftewel de lichte zorg: zorg op reguliere school met extra ondersteuning 

(huidige Speciaal Basis Onderwijs, lwoo en praktijkonderwijs) 
• Dieptezorg oftewel zware zorg: specialistische zorg die in een reguliere school of een 

specialistische setting aangeboden kan worden (huidige speciaal (voortgezet) onderwijs).  
 
Binnen alle drie de niveaus wordt de zorg/ondersteuning conform het concept handelingsgericht 
werken vormgegeven en uitgevoerd. Uitgangspunt voor de aanpak is aansluiting op de 
mogelijkheden en niet op de beperkingen van het kind/de jeugdige.  
Zowel voor de dagelijkse uitvoering als het systeem van het handelingsgericht werken is het 
noodzakelijk dat de uitvoerenden zowel intern als extern ondersteund worden. Binnen het basis- en 
speciaal (basis) onderwijs speelt de intern begeleider daarin een belangrijke rol. Binnen het 
(speciaal) voortgezet onderwijs wordt deze rol door de mentor met ondersteuning van de 
zorgcoördinator ingevuld.  
De positie en taakstelling van genoemde functies dienen binnen Passend Onderwijs geactualiseerd 
en geborgd te worden. 
 
Na invoering van passend onderwijs is de doelstelling dat het onderwijs op iedere school van 
voldoende kwaliteit en kan worden voldaan aan de basiszorg en opvoedingondersteuning. 
Elke basisschool is onderdeel van een cluster waarin intensief wordt samengewerkt. Elk cluster 
heeft één school waarin meer specialistische zorg (breedtezorg) kan worden gegeven.  
Hiermee wordt het aantal leerlingen voor het s(v)o verminderd (dieptezorg). 
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Passend Onderwijs 
 Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden5 Activiteit6 Planning Wie  Middelen   

N
iv

e
a
u

 1
 

Alle scholen van ons basis en 
voortgezet onderwijs bieden  
een onderwijsaanbod dat 
voldoet aan het vastgestelde 
onderwijs- 
ondersteuningsprofiel van 
onze SWV-en po en vo-
scholen  

Structurele samenwerking 
van scholen inclusief 
delen van expertise 

• Formaliseren samenwerking. 
Op basis van huidige en 
gewenste situatie 
ontwikkelingsplannen 
opstellen en uitvoeren door 
scholen, besturen en swv-en 

 

2012-2013 
 
 

Scholen 
Besturen 
Swv-en 
 

Lumpsumbekostiging 
 

N
iv

e
a
u

 1
 

idem  
Opbrengstgericht goed7 
onderwijs met een 
adequate interne 
organisatie en uitvoering 
van een preventieve 
ondersteunings 
(structuur) 
 

 
• nulmeting van het 

onderwijsondersteunings-
profiel (OOPr) (één 
instrument) 
 

• Definiëren en vaststellen van 
het basis OOPr van de swv-en 
 

 
2011-2012 
 
 
 
 
2012-2012 
2012-2013 
 

 
Scholen en besturen 
PO-VO-SO-SVO 
MBO 
 
Bestuur swv-en 
 

Enveloppe-middelen 
passend onderwijs 

N
iv

e
a
u

 1
 idem Structurele samenwerking 

van scholen inclusief 
delen van expertise 

• Formaliseren samenwerking. 
Op basis van huidige en 
gewenste situatie 
ontwikkelingsplannen 
opstellen en uitvoeren door 
scholen, besturen en swv-en 

 

2012-2013 
 
 

Scholen 
Besturen 
Swv-en 
 

Lumpsumbekostiging 
 

N
iv

e
a
u

 1
 idem Goed toegeruste en 

gekwalificeerde 
professionals 
 

• Formuleren en vaststellen van 
adequaat personeelsbeleid 
met de focus op de 
(gewenste) toerusting van de 
professional. 

 

2012-2013 
 

Scholen 
Besturen 
SWV-en 
 

Scholingsmiddelen 
Functiewaarderings-
middelen 
Middelen prestatie- 
beloning 
 

N
iv

e
a
u

 1
 idem SWV-en hebben 
rechtspersoon swv 
Passend onderwijs 
ingericht.  
 

• Inrichten van de nieuwe 
rechtspersonen  op basis van 
de wet “goed onderwijs, goed 
bestuur”aug. 2010  

 

Voor 1-11-2012 
 

Besturen  

N
iv

e
a
u

 1
 

idem SWV-en hebben 
ondersteuningsplan 
vastgesteld (OOP) 

• Schrijven OOP. 
• Afstemmen met gemeente.  
• Vaststelling OOP 

 

Voor 1-5-2013 
 

Directeur SWV met 
werkgroep PO en VO. 
Besturen en 
Wethouder 
Besturen/(G)MR-en 
 
 
 
 

 

                                                 
5 De data bij de voorwaarden zijn gebaseerd op de planning van het invoeringstraject passend onderwijs van het ministerie van OCW  
6 Voor de invoering van Passend Onderwijs wordt/is een routeboek opgesteld. Voor deze LEA beperken we ons tot hoofdzaken. 
7 Goed onderwijs daagt uit en biedt jongeren de kans en mogelijkheid om hun talenten maximaal te ontwikkelen en te benutten.  
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 idem Scholen/besturen geven 
invulling aan zorgplicht 

• Vaststellen geactualiseerd 
aanname- en 
plaatsingsbeleid beleid 
leerlingen 

• Vaststelling 
ondersteunings-beleid 

• Vaststelling 
medezeggenschap ouders 
en leerlingen 

1-8-2013 
 

Schoolbesturen  
(G)MR-en 
 
Besturen swv-en 
 
Besturen swv-en 
 

 
N

iv
e
a
u

1
 Idem 

 
Bekostigingsbeleid 
passend onderwijs.  
 

 
• Vaststelling afspraken 

bekostiging basiszorg 

1-3-2013 
 

Besturen swv-en 
 

Ondersteuninsgmiddelen 
passend onderwijs 
 

N
iv

e
a
u

1
  idem Adequate schoolinterne 

ondersteuningstructuren. 
O.a heldere positionering 
interne begeleiding, 
mentorraat, 
zorgcoördinatorschap 

 

• Beleid en operationalisering 
zorgniveau 1, 2 en een deel 
van 3 

1-8-2013 
 

Schoolbesturen 
Besturen swv-en 
 

Lumpsum en 
zorgmiddelen passend 
onderwijs 

N
iv

e
a
u

 1
 

Naadloze aansluiting 
educatie/onderwijs met daarin 
een sluitend kind-, 
leerlingvolgsysteem vanaf 
voor-/vroegschoolse educatie 
tot en met aansluiting 
voortgezet en (middelbaar) 
beroepsonderwijs. 

 

Bekendheid van elkaars 
systemen 
Professionele 
samenwerking.  

• Afstemming volgsystemen 
• Eenduidige (digitale) 

onderwijskundige rapporten 
• Warme en 

(uniforme)digitale 
overdracht van leerlingen 

• (aansluitende) 
leerlingvolgsystemen 
 

 

1-8-2015 
 

Werkgroepen: 
VVE/PO 
PO/VO 
VO/MBO 

Reguliere bekostiging 

N
iv

e
a
u

 1
 

Inhoudelijk programma 10 tot 
14 jarigen gericht op opstroom 
van leerlingen. 
 
 

Bekendheid van elkaars 
systemen 
Professionele 
samenwerking.  

• doorlopende leerlijnen  
• afstemming pedagogisch- 

didactische aanpak;  
• onderwijskundige 

samenwerking  
• juiste determinatie 

mogelijkheden leerling.  
 
 
 
 

 

1-8-2015 
 

Werkgroep: 
PO/VO 

Reguliere bekostiging 

                                                 
8 De data bij de voorwaarden zijn gebaseerd op de planning van het invoeringstraject passend onderwijs van het ministerie van OCW  
9 Voor de invoering van Passend Onderwijs wordt/is een routeboek opgesteld. Voor deze LEA beperken we ons tot hoofdzaken. 

Passend Onderwijs 
 Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden8 Activiteit9 Planning Wie  Middelen   
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   Passend Onderwijs  •     

    Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden10 Activiteit11 Planning Wie  Middelen   

N
iv

e
a
u

 1
 

Inhoudelijk programma 6-
jarige doorlopende vmbo/mbo-
leerlijn 

Bekendheid van elkaars 
systemen 
Professionele 
samenwerking.  

• doorlopende leerlijnen  
• afstemming pedagogisch- 

didactische aanpak;  
• onderwijskundige 

samenwerking  
• juiste determinatie 

mogelijkheden leerling.  
 

1-8-2015 
 

Werkgroep: 
VMBO/MBO 

Reguliere bekostiging 
N

iv
e
a
u

 2
 

Vastgesteld beleid en 
gezamenlijke adequate 
uitvoering lichte   
ondersteuning door onderwijs-, 
zorg- en welzijnspartners. 

Duidelijkheid over 
benodigde en gewenste 
functionaliteiten binnen de 
lichte zorg en de bijdrage 
die daaraan vanuit: 
• SBO 
• PRO 
• LWOO 
• Opmaat/Pluspunt  
• SWV PO 
• Gilde 

Praktijkopleidingen 
(in gezamenlijkheid) 
geleverd worden. 
Bovenstaande waar nodig 
en gewenst in 
samenwerking met 
(voortgezet) speciaal 
onderwijs zorg- en 
welzijninstellingen 
 

Definiëren en vaststellen van de 
lichte zorg van de swv-en. 

 
 

 
Benoemen van de noodzakelijke 
functionaliteiten en 
voorzieningen 

 

1-9-2012 
 
 
 
 
1-11-2012 
 

Scholen  
Besturen 
Bestuur Passend onw.  
i.o. 
 
Scholen  
Besturen 
Bestuur Passend onw.  
i.o  
 

 

N
iv

e
a
u

 2
 idem  nulmeting van het 

onderwijsondersteuningsprofiel 
van SBO, PRO, VMBO, 
Opmaat/Pluspunt 
 

1-5-2012 
 

Scholen/voorzieningen Enveloppemiddelen 
passend onderwijs 
 

N
iv

e
a
u

 2
 

idem  Inrichting toewijzing en 
toeleiding lichte zorg  
 

1-3-2013 Werkgroep lichte en 
zware zorg 
 

Lichte ondersteunings-
middelen; gemeentelijke 
middelen 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 De data bij de voorwaarden zijn gebaseerd op de planning van het invoeringstraject passend onderwijs van het ministerie van OCW  
11 Voor de invoering van Passend Onderwijs wordt/is een routeboek opgesteld. Voor deze LEA beperken we ons tot hoofdzaken. 
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   Passend onderwijs      

   Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden Activiteit Planning Wie Middelen 

 
idem  Inrichting toeleiding terugkeer 

naar basisondersteuning 
1-3-2013 Werkgroep lichte en 

zware zorg 
 

 
N

iv
e
a
u

 2
 +

 3
 

Multidisciplinair 
onderwijszorgcentrum 
• Specialistische (tijdelijke) 

lesplaatsen voor sbo en 
(V)SO 

• Expertisecentrum  
• Outreachend werken naar de 

clusters van scholen, 
(ontwikkeling, ambulante 
begeleiding of kindgerichte 
ondersteuning) 

• Training- en scholing 
• Behandeling-en begeleiding 

van kinderen door een van 
de jeugdzorg- aanbieders 

• Buitenschoolse opvang en 
dagbesteding. 

• Gezamenlijke visie en 
concept partners. 

• Duurzame inrichting en 
bekostiging 

Projectplan gemeente Weert en 
Stichting Brede School 
Nederland. 

1-8-2014 Aloysiusstichting 
Mutsaersstichting 
Wijnberg school 
Andere gebruikers van 
de voorziening nog te 
bepalen 

Nader te bepalen 
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Ondersteuningsstructuur 
In de ontwikkeling van de 0 tot 23-jarige onderkennen we de voorschoolse-, schoolse- en 
arbeidsperiode. In de voorschoolse periode vindt de opvoeding door de ouders plaats. Daarbij gaan 
veel kinderen naar dagopvang waarna ze rond  2,5 jaar naar de peuterspeelplekken gaan. De 
montoring van de kinderen is ondergebracht bij de jeugdgezondheidszorg.  
Vanaf 4 jaar gaan de kinderen naar school en naar gelang de schoolloopbaan gaat de jongere c.q. 
jong volwassene aan het werk. 
De meeste kinderen/jongeren, gemiddeld zo’n 85%, doorloopt deze levensfase zonder specifieke 
aandacht en/of ondersteuning. De overige 15% vraagt wel om ondersteuning, versterking en/of 
(tijdelijke) overname van de opvoeding en/of het onderwijs. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij 
ontwikkelings-, gezins-, gedrags- en/of leerproblemen. 
Dit vraagt o.a. een goede samenwerking tussen ouders en professionals; professionals van de 
reguliere voorzieningen en professionals van bijvoorbeeld (school)maatschappelijk werk, 
jeugdgezondheidszorg, leerplicht, jeugdzorg etc. 
Bij die samenwerking gaat het ten eerste om het voorkomen van extra ondersteuningsbehoefte. 
Ten tweede gaat het erom dat de noodzakelijke ondersteuningsbehoefte in een (thuis)nabij 
ondersteuningsarrangement geboden kan worden. 
 
Dit vraagt om afstemming/overleg van en door alle betrokken partijen/partners. Zij trekken samen 
op. Daarbij is de ondersteuningsbehoefte van het kind/de jeugdige leidend voor de inrichting van 
de organisatie.  
De ondersteuningsstructuur is het vangnet voor de ontwikkeling van onze kinderen/jeugdigen.  
Essentieel daarbij:  

• eigen verantwoordelijkheid van ouders en jongeren,  
• vroegsignalering door ouderss professionals,  
• (zorg)signalen snel met ouders en professionals oppakken en  
• omzetten in adequate  (thuisnabije) interventie.  

 
Dit alles onder het motto één kind één plan.  
 
Een belangrijke rol is weggelegd bij de interne zorg(teams) en de zorgadviesteams (ZAT’s) van de 
voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs (op clusterniveau), vo-school en op het mbo. 
In de komende LEA periode wordt de ondersteuningsstructuur geëvalueerd en bijgesteld, 
ondersteuning in- en rond de school en de  zorgadviesteams onder andere voldoen aan de 
kwaliteitseisen van het Nederlands jeugdinstituut (NJI).  
 
 

Startkwalificatie 
We streven naar een succesvolle schoolcarrière voor elke jongere 
waarin talenten benut worden op elk niveau. We streven minimaal 
naar een startkwalificatie voor de jongeren voor wie dit haalbaar is 
en een passend traject voor de jongeren die niet in staat zijn een 
startkwalificatie te halen.  Voorwaarden zijn: een juist 
schooladvies van de basisschool, een loopbaan- en 
oriëntatiebegeleiding in het vo, ouderbetrokkenheid en -
participatie, voorkomen van schoolverzuim. Verzuim is vaak een 
voorbode van latere schooluitval.  
 
De subregio participeert in de regionale samenwerking (convenant 
Noord en Midden Limburg) van VSV12-beleid. Het VSV-convenant 
wordt in 2012 aangescherpt. Vervolgens worden de 

uitvoeringsdoelen en te bereiken resultaten zijn en worden opgenomen in de beleids- en 
werkplannen van alle vo- en mbo-scholen en gemeenten. De toebedeling van de middelen en het 
vaststellen van de specifieke regionale doelen worden vastgesteld door de regiegroep, bestaande 
uit bestuurders van Gemeenten, en Onderwijs van de RMC regio 38. De monitoring en borging is 
gedelegeerd naar een daarvoor ingerichte werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit alle 
betrokken partijen. (info: www.swv-vmbo.nml.nl)  

                                                 
12 De rijksoverheid maakt middels convenanten afspraken met regio’s over het terugdringen van het aantal 
voortijdig schoolverlaters (VSV)   
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Ondersteuningsstructuur (hierin gaan de drie niveaus in elkaar op) 
 Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden Activiteit Planning Wie  Middelen  
1 • Nederweert en Weert hebben 

een dekkende geïntegreerde 
doorlopende 
ondersteuningsstructuur voor 
de jeugd tot en met 23 jaar, 
te beginnen in de prenatale 
fase. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

• Goed functionerend 
laagdrempelig ketennetwerk 
van ouders, onderwijs-, zorg 
en welzijnsinstellingen. Er is 
een structurele en een weinig 
bureaucratische samenwer-
kingsrelatie.  
 
 

• Niet de leerlingen exporteren, 
maar kennis en 
ondersteunings-capaciteit 
importeren. 

 
• Preventie!;  

vroegtijdige signalering,   
snelle en samenhangende 
ondersteuning. (Functies NJI) 
 
 
 
 

• Handelingsgericht denken en 
werken  
 
 

• (Interne) zorgteams en ZAT’s  
functioneren  op alle drie de 
niveaus. 

 
• (Interne) zorgteams en ZAT’s 

belangrijk schakelpunt voor 
handelingsgerichte 
diagnostiek en zorgtoe-
wijzing. 

 
• Doorgaande lijn in de  

overgang van zorg- of 
risicoleerlingen op 
overgangsmomenten 

 
 

• Actuele sociale kaart 

• Actualisering 
samenwerkingsaf-
spraken o.b.v. 
uitgangspunten en 
doelstellingen LEA. 
 

• Evaluatie van de 
huidige (interne) 
ondersteunings-
structuur; o.a. 
zorgteams en 
zorgadviesteams 

 
• Gecombineerde 

programma’s; 
onderwijszorgarrangem
enten 

 
• Versterken kwaliteit van 

signalering door ouders 
en professionals 

 
• Benoemen en inzetten 

van preventieve 
programma’s bij 
ouders/verzorgers, 
scholen en betrokken 
instellingen 

 
• Versterking toerusting 

professionals 
 
• Beleid ondersteunings-   

toewijzing en toeleiding   
vaststellen 

 
• Vaststellen van de 

overgangsmomenten en 
daarbij horende 
afspraken 

• 2012 
 
 
 
 
 

• 1e helft 2012 
 
 
 

• 2012-2016 
 
 
 
• 2012-2016 
 
 
 
 
• 2012-2016 
 
 
 
 
 
 
• 2012-2016 
 
 
 
• 1-8-2013 

 
 
 

• 1-8-2013 
 
 
 

• idem 
 
 

• Jaarlijks 
actualiseren 

• Gemeente 
• Onderwijs 
• Punt Welzijn 
• GGD LN  
• Amw ML 
• BJZLimburg 
• Riagg zuid 
• Mutssaersst 
• BOBO 

Vorkmeer 
• Humanitas 
• Korein 

• Reguliere middelen 
(formatie) van de 
participerende 
organisaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stichting MEE 
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 Startkwalificaties en  jongeren die buiten de boot dreigen te vallen  
 Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden Activiteit Planning Wie  Middelen  
  Meer jongeren met een 

startkwalificatie; met het 
ministerie van OCW zijn % 
afgesproken over aantal 
VSV’ers wat acceptabel is. Het 
% dient jaarlijks te dalen: 
 
vo 2012-2015  
1,0 % onderbouw 
4,0 % bovenbouw vmbo 
0,5 % bovenbouw havo vwo 
 
mbo 2012-2013 
mbo1  mbo2  mbo3/4 
32,5% 13,5% 4,25% 
 
mbo 2013-2014 
mbo1  mbo2  mbo3/4 
27,5% 11,5% 3,5% 
 
mbo 2014-2015 
mbo1  mbo2  mbo3/4 
22,5% 10%   2,75% 

• Actief zorgverzuim; 
• conform melden 

verzuimprotocol, ieder 
verzuim kent een 
professionele eigenaar 

 
• Sluitende en heldere ken- en 

stuurgetallen; o.a. monitoring 
uitstroom van leerlingen en 
overgang vo-mbo 

 
 
• Uitvoering geven aan het 

principe opstroom van 
leerlingen 

 
• Kwalitatief goede 

onderwijskundige rapporten  
 
  

• Het opzetten, uitvoeren 
en evalueren van een 
(regionaal) VSV 
programma 2012-2016 

 
 
• Versterken van het 

primaire onderwijs-
proces en versterken 
van de keten-
samenwerking.  

 
• Verlengde vmbo tot en 

met mbo niveau 1 en 2; 
6-jarig vmbo/mbo 

 
 
 

• 2012-2016 • Onderwijs 
• Gemeente 
• SWV vo mbo 
• GGD LN 
• Jongerennetwerk 

 
Specifieke taken:  
VSV makelaar 
RMC en Leerplicht 

• Deelnemer   
financiering OCW 

• VSV regiobudget  
• Prestatiesubsidie  
• RMC budget 

2  
+ 
3 

Iedere jongere die buiten de boot 
dreigt te vallen krijgt een passend 
aanbod. 

• Duidelijke rol en actieve inzet 
van alle betrokken partners.  

• Centrale rol voor Centroz in 
het kader van ontwikkeling 
en regie op leerlingzorg. 

• Actieve rol Pluspunt en 
Opmaat ook voor po-
leerlingen vanaf 10 jaar.  

• Intensief contact tussen mbo 
en v(s)o. 

 

• Passende begeleiding en 
toeleiding. 

 
• Het opzetten, 
• uitvoeren en evalueren 

van een  
multidisciplinair 
programma gericht op 
onderwijsroutes, 
leerwerkroutes en 
werkroutes voor de 
doelgroepen overbelaste 
zorgleerlingen met 
gedragsproblemen, 
voortijdige 
schoolverlaters en 
kwetsbare jongeren 
zonder startkwalificatie 
(pluspunt) 

• 2012-2016 
 
 
 
• 2012-2013 
 
 
 

• Onderwijs 
• Gemeente 
• RMC Leerplicht 
• GGD LN 
• Jongerennetwerk 
• Centroz 
• Pluspunt 
• Opmaat 
• Gilde 

Praktijkopleidingen 
 

• Deelnemer 
financiering OCW 

• Zorgmiddelen PO 
VO  

• VSV regiobudget 
(Plusmiddelen) 

• Rebound middelen 
• Op de rails middelen 
• RMC budget 
• Gemeentelijke 

budgetten 
participatie en jeugd 

• Overige subsidies 
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3.3 Speerpunt 3: Veiligheid in en om school 
Scholen zijn zich ervan bewust dat een veilig leefklimaat op school vooral iets van de scholen zelf is 
en waar actief aan moet worden gewerkt. In 2016 is het Convenant Veilige (Basis)School 
vernieuwd, met aandacht voor preventie en meer participatie van docenten, leerlingen en ouders. 
In de dynamiek van alledag is veiligheid bij alle betrokkenen een continue aandachtspunt: iedereen 
weet hoe te handelen in onveilige situaties en doet dit ook. Activiteiten gericht op het voorkomen 
van ongewenst gedrag dragen bij aan het voorkomen van onveilige situaties in en om de school. 
Incidenten worden gemeld en geregistreerd en de partners in veiligheid worden tijdig ingeschakeld.  
Veiligheidsbeleid en zorgbeleid zijn binnen elke school geïntegreerd. 
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Veiligheid in en om de school  
 Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden Activiteit Planning Wie  Middelen  
1 • Elke school heeft een veilig 

en gezond leefklimaat: 
mensen gaan respectvol met 
elkaar en elkaars 
eigendommen om, iedereen 
voelt zich veilig en er is 
aandacht voor een gezonde 
leefstijl.  

 
• Het Convenant veilige 

(basis)school is vernieuwd, 
met aandacht voor preventie 
en meer participatie van 
docenten en leerlingen. 

 
• Veiligheidsbeleid en beleid 

rondom zorg zijn op elkaar 
afgestemd 

 
 

• De focus ligt op het 
voorkomen van onveilige 
situaties en ongewenst 
gedrag (preventie). 

 
• Incidenten worden door 

iedereen gemeld en 
geregistreerd conform 
landelijke richtlijnen. 

 
• De afspraken uit het 

Convenant veilige 
(basis)school worden 
door alle partners 
nagekomen. 

 

• Jaarlijks wordt in elke 
klas binnen het 
po/vo/(v)so/mbo 
aandacht besteed aan 
veiligheid, pesten 
grensoverschrijdend 
gedrag, risico’s van 
een onveilige leefstijl 
(gebruik alcohol en 
drugs, overgewicht) 

 
• Basisniveau veilige 

school wordt 
vastgesteld, met 
certificering. 

 
• Jongeren en ouders 

worden actief 
betrokken bij het 
leefklimaat op school 
o.a. door inzet van 
social media. 

2012-2016 • Gemeente en 
scholen 

• Partners in 
veiligheid: politie, 
HALT, OM, GGD LN, 
Vincent van Gogh, 
jongerenwerk 

• Docenten, leerlingen 
en hun ouders. 

• Reguliere middelen 
voor veiligheids-
beleid 

2 • Lik-op-stukbeleid bij 
grensoverschrijdend gedrag 
en overtredingen 

• HALT heeft een 
prominente plek bij 
grensoverschrijdend 
gedrag en 
overtredingen. 

 2012-2016 • Gemeente, scholen, 
politie, OM en HALT 

• Reguliere middelen 
voor veiligheids-
beleid (o.a. subsidie 
HALT) 

3 • Jongeren die tijdelijk niet te 
handhaven zijn op school, 
wordt een veilig alternatief 
geboden. 

• Adequate verwijzing 
naar Pluspunt vindt 
plaats. 

 2012-2016 • Scholen, gemeente • Pluspunt financiën 
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3.4 Speerpunt 4: Alcohol- en drugsbeleid 
Alcoholgebruik onder jongeren is een probleem. De startleeftijd is laag (in onze regio drinken 
jongeren hun eerste glas gemiddeld met 12,4 jaar!) en het aantal consumpties per keer is hoog. 
Alcoholgebruik is, zeker op jonge leeftijd, schadelijk voor de hersenen, echter jongeren zien alcohol 
drinken niet als problematisch. De maatschappelijke acceptatie van alcohol is hoog; alcohol speelt 
een belangrijke rol in het sociale leven.  
LEA-partners brengen het gesprek tussen ouders en jongeren over alcohol op gang, zowel thuis als 
op school. De kennis over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik op de hersenen wordt beter 
bekend (gemaakt). Al vanaf het po wordt ook vo en mbo actief voorlichting gegeven over alcohol 
en drugs. De scholen en hun professionals zijn zich bewust van hun rolmodel en voorbeeldfunctie.  
Professionals zijn zich ervan bewust dat het gebruik van alcohol en drugs een signaal voor 
problemen kan zijn en verwijzen adequaat.  
Ook drugsgebruik vormt een gezondheidsrisico. Aangezien het aantal jongeren dat alcohol gebruikt 
veel groter is dan het aantal jongeren dat drugs gebruikt en de maatschappelijke acceptatie van 
drugsgebruik laag is, richt het beleid zich voornamelijk op het verhogen van de leeftijd waarop 
jongeren beginnen met drinken (Geen 16? Geen druppel!) en het aanpakken van overmatig 
alcoholgebruik van jongeren boven de 16 jaar. Effectief alcoholpreventiebeleid is integraal: 
preventie en handhaving sluiten op elkaar aan en activiteiten in de regio zijn op elkaar afgestemd. 
Professionals en vrijwilligers die met jongeren werken krijgen actief voorlichting en informatie. In 
de GGD-jeugdmonitor wordt aandacht besteed aan alcohol en drugsgebruik. 
Er is tussen de LEA-partners en de gemeente structureel overleg en afstemming over de 
betreffende wet- en regelgeving. 
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Alcohol- & drugsbeleid 
 Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden Activiteit Planning Wie  Middelen  
1&2 • Jongeren gaan verstandig 

om met alcohol: géén 
alcohol onder de 16 jaar en 
daarna alleen met mate. 

• Het aandeel ouders dat de 
norm “géén alcohol onder 
de 16” hanteert neemt toe 
ten opzichte van 2009. 

• Aanbieders van alcohol 
dragen bij aan het 
verantwoord 
alcoholgebruik van 
jongeren van 16 jaar en 
ouder en: Geen 16? Geen 
druppel! 

• Het versterken van 
preventie door een 
integrale aanpak met 
behulp van regelgeving en 
handhaving. 

• Jongeren en hun ouders 
zijn zich bewust van de 
risico’s van drugsgebruik 
en het drugsgebruik onder 
jongeren neemt af ten 
opzichte van 2009. 

• Vroegsignalering en 
adequate doorverwijzing 
naar een passend 
(hulp)aanbod bij overmatig 
alcohol- en/of 
drugsgebruik. 

• Zorgen dat 
professionals, 
vrijwilligers en ouders 
kunnen signaleren en 
zich  bewust zijn dat het 
gebruik van alcohol en 
drugs een signaal voor 
problemen kan zijn, en 
zorgen dat zij adequaat 
verwijzen.  

 

• Vergroten kennis en 
versterking bewust zijn 
jongeren en ouders over 
schadelijk gevolgen van 
alcohol en drugs via 
inzet diverse 
communicatie en 
voorlichtingsmiddelen en 
acties (o.a. via website 
CJG en Lekker Friz). 

• Vergroten kennis en 
versterking bewust zijn 
van professionals en 
vrijwilligers die met 
jongeren werken, via 
inzet diverse 
communicatie en 
voorlichtingsmiddelen en 
acties. 

• Het hulpaanbod wordt 
in kaart gebracht en 
geëvalueerd en waar 
mogelijk passender 
gemaakt. 

• Versterking preventie: 
er komt een 
samenhangende 
handhavingsstrategie 
(met duidelijke 
afspraken) 

 • Onderwijs 
• Gemeente 
• Politie 
• Vincent van Gogh 
• GGD LN 
• Politie 
• Aanbieders van 

alcohol 
• Sint Jans Gasthuis 
• ZAT-deelnemers 

• Bestaande 
middelen 
gezondheidsbeleid 
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3.5 Speerpunt 5: Opvoed- en opgroeiondersteuning  
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) speelt een belangrijke rol in de opvoedingondersteuning 
van kinderen/jongeren van 0-23 jaar. Het CJG is actief in het geven van informatie en adviezen 
nog voordat er vragen zijn, dus niet probleemgericht (bijvoorbeeld themabijeenkomsten). Het CJG 
ondersteunt kinderen/jongeren en hun ouders (en professionals) bij vragen over opvoeding en als 
er problemen zijn of dreigen te komen. 
Het CJG opereert middels inloopmomenten, telefonische bereikbaarheid, via websites, e-mail en 
individuele consulten op afspraak. Er wordt gewerkt met de methodiek Triple P, het CJG geeft 
voorlichting (o.a. op scholen) en er worden cursussen gegeven. 
De consulenten van CJG zijn te werk gesteld bij het CJG vanuit verschillende 
“moeder’organisaties”: hierdoor is veelal de benodigde expertise beschikbaar. Zij werken onder de 
gemeentelijke regie in een multifunctioneel team samen. Het CJG is onderdeel van iedere Brede 
Schoolnetwerk.  
 
In de komende jaren dient het CJG, ongeacht de 
effecten van de veranderingen binnen de 
jeugdzorg, een ongecompliceerde plek te blijven 
waar informatie, advies en lichte ondersteuning 
geboden wordt. De positie en taken van het CJG 
zullen herzien worden vanwege transitie. 
 
1Gezin1Plan 
De werkwijze 1Gezin1Plan is gericht op versterking 
eigen kracht van ouders. Het uitgangspunt is 
eenvoudig: waar meerdere instanties bij een gezin 
betrokken zijn vragen we de actieve hulpverleners 
om met elkaar en het gezin samen te werken als 
collega’s in één team met een gezamenlijk 
gezinsplan. Vanaf 2012 wordt de werkwijze ingevoerd.  
 
 
Top 10 
In de eerste periode van de LEA-beleidsperiode stellen de LEA-partners en de gemeenten een 
gezamenlijke, dynamische top 10 van meest voorkomende problemen van Nederweertse en 
Weerter jeugdigen. De top 10 zal input geven voor versterking van het pedagogisch klimaat en de 
samenhangende zorgstructuur (voor zover dit in de andere speerpunten nog niet is opgenomen). 
 
 
Vernieuwing stelsel jeugdzorg 
In 2016 valt die jeugdzorg (zie hfdst. 1) onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Op dat 
moment zal er sprake zijn van een nieuw stelsel jeugdzorg. In 2012 en 2013 zal hiertoe beleid 
opgesteld worden door gemeenten met alle betrokken partners: gemeenten Noord- en Midden 
Limburg, Provincie, Onderwijs, Zorgpartners. Ook de positie van het CJG zal hiervan onderdeel zijn. 
 



LEA-nota 2012 t/m 2015: “geen kind tussen wal en schip 2.0”  27/42  

 
Opvoed- en opgroeiondersteuning 
 Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden Activiteit Planning Wie  Middelen  
1 • Het CJG heeft een cruciale rol 

in het netwerk, is actief op 
scholen en is onderdeel van 
ieder brede school netwerk.  

• Het CJG draagt zorg voor 
onderlinge afstemming met alle 
betreffende organisaties in de 
keten. Een afstemming die 
wederkerig is, waar kinderen, 
jongeren en ouders actief bij 
betrokken zijn. 

• Bekendheid met het CJG 
onder de doelgroepen, 
professionals en informele 
opvoeders is groot ≥ 80%. Ook 
de tevredenheid is ≥ 80%. CJG 
is gemeengoed bij kinderen, 
jongeren, ouders, professionals 
en informele opvoeders.  

• Het CJG zet flexibel in op 
opvoedingsondersteuning met 
diversiteit aan vormen.  

 
• Er wordt gerichte preventie 

uitgevoerd op de meest 
voorkomende problemen bij de 
jeugd 

 

• Het CJG werkt volgens de 
methodiek Triple P, die 
gericht is op de 
zelfredzaamheid van 
ouder/gezinnen.  

• Het CJG werkt 
vraaggericht en daar 
waar nodig is, 
outreached. 

• Alle partners zijn Triple P 
geschoold en spreken 1 
taal  

• Het CJG en alle partners 
spreken één taal. 

 

• Het functioneren van 
het CJG wordt zo 
smart als mogelijk 
geëvalueerd.  

• CJG is 
verantwoordelijk 
voor het actueel 
houden van 2 
websites: 1 voor 
ouders/opvoeders en 
één voor jeugd 12+ 

• CJG doet proef met 
koffie-
uurtjes/spreekuur op 
scholen 

• Uitbreiding aantal 
themabijeenkomsten 

• Uitbreiding dialoog 
met ouders over 
opvoeden  

• Opstellen van een 
TOP 10, meest 
voorkomende 
problemen  

• Op basis van TOP 10 
preventieplan 
opstellen 

 
 

 
 
2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continu proces 
 
Idem 
 
Idem 
 
 
 
 
2012 middels 
traject 
zorgprofielen 
 
2012-2013 

 
 
Gemeenten en CJG-
partners (AMW, GGD LN, 
Punt Welzijn, MEE, 
onderwijs)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenwerkingsverbanden 
Gemeenten 
Onderwijs 
 
 

 
 
Budget CJG 

2 • In het kader van de Transitie 
Jeugdzorg zal er een 
heroriëntatie zijn op de positie 
en de taakstelling van het CJG. 
Het CJG heeft een positie die 
past bij het nieuwe stelsel 
 

• Partners in de jeugdketen 
werken met de methodiek 
1gezin1plan 

• Het CJG heeft een 
cruciale plek in de keten; 
er zijn duidelijke 
afspraken met alle 
partners wanneer en hoe 
het CJG inzetbaar is. 

• Draagvlak bij partners 

 
 
 
 
 
• Uitrol van de 

methodiek 
1gezin1plan 

 
 
 
 
 
 
2012-2013 

 
 
 
 
 
gemeenten 
zorgpartners 
onderwijs 

 
 
 
 
 
Budget CJG en 
reguliere formatie 
onderwijs en 
zorgpartners 

3 • Nieuw stelsel jeugdzorg is 
een feit 

 

• Zie “startnotitie” 
stelselwijziging Jeugdzorg 

• Nader te bepalen 2012-2013   
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3.6 Speerpunt 6: Participatie ouders en kinderen  
In de komende jaren is de participatie van ouders en kinderen/jongeren een belangrijk thema. 
Ouders worden aangesproken als eerstverantwoordelijke voor de opvoeding van hun kind. In het 
beleid van iedere school/instelling wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid tussen ouder en 
professionele mede-opvoeder (full partnerschap). Inhoudelijke participatie van ouders en kinderen 
is geen eenrichtingsverkeer, maar een wederzijds proces. Participatie voorkomt schooluitval, 
verbetert prestaties en voorkomt vergroting van zorg en hulpverlening.  
Ouders zijn belangrijke ambassadeurs en dragen actief bij in de basiszorg en bij 
opvoedingsondersteuning. Ouders en professionals krijgen van elkaar feedback en ondersteuning.  
Alle scholen en instellingen dragen zorg voor goed functionerende geledingen als MR, OC, OR en 
leerlingenraden. Ouders, kinderen en jongeren (leerlingen) hebben een herkenbare rol en taak in 
de communicatie en medezeggenschap.  
Full partnerschap impliceert waar van toepassing deelname in overleggen als ZAT, 
indicatiecommissie of cliëntoverleg. 
 
Binnen de kaders van passend onderwijs is de zorgplicht een basis voor versterking van de positie 
van ouders. De uitwerking concentreert zich op vier aspecten: informatie, communicatie, 
ondersteuning en medezeggenschap (conform referentiekader passend onderwijs 30-09-11).  
 
Gemeenten betrekken in de komende jaren ouders en jongeren bij de planvorming voor de 
stelselwijziging Jeugdzorg. 
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Participatie ouders en kinderen  
 Beoogd resultaat 2016 Voorwaarden Activiteit Planning Wie  Middelen  
1 • Er is een loket en structuur voor 

ouders voor wettelijke en 
laagdrempelige functies m.b.t.:  

1. Informatie;  
2. Communicatie; 
3. Ondersteuning; 
4. Medezeggenschap. 

 
• Leerlingen hebben een 

geformaliseerde taak en rol 
binnen scholen en instellingen. 

 
 
• Ouders zijn full partner in 

ontwikkeling van het kind. 
Ontwikkeling als een integrale 
dienst onderwijs, opvang, zorg en 
welzijn. 

 
• Ouders met kinderen met een 

(taal)achterstand nemen deel 
aan passende activiteiten ter 
bevordering van 
ouderparticipatie. 

• Rol van ouders is er één 
van full partnerschap op 
basis van 
gelijkwaardigheid. 

 
 
• ouders en professionals 

geven aan en krijgen 
van elkaar feedback en 
ondersteuning.   

 
• Full partnerschap 

impliceert deelname in 
ZAT, 
indicatiecommissie, 
cliëntoverleg enz. 

 
 
• Er zijn voldoende, 

passende activiteiten 
ter bevordering van 
ouderparticipatie. 

Nader uit te 
werken in 2 
werkgroepen (0-
12 jaar en 12 
plus) 

2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• po 
• vo/mbo 
• s(b)o 
• vso 
• CJG 
• Welzijns-         

instelling  
 
• Regie: 

gemeente  
• Partners: 

onderwijs, 
ouders, 
bibliocenter, 
dorpsraden 

• Herverdeling van 
bestaande 
onderwijs en OAB-
middelen. 

• Doeluitkering CJG. 
 

 
 

• Herverdeling van 
bestaande 
onderwijs en OAB-
middelen. 
 
 

• Herverdeling  van 
bestaande 
onderwijs en OAB-
middelen. 

 
 
 

• Herverdeling van 
bestaande 
middelen. 

2 • Contracten met ouders, op basis 
van maatschappelijke 
maatvoering. 

• Commitment van ouders borgen. 
• Instellen van ouderplatforms en 

leerlingenraden. 

• “It takes a village to 
raise a child”: 
professionals en niet-
professionals in de 
brede sociale context 
van het kind/jongeren 
actief betrekken.  

• Jeugdigen in MR voor 
vo/mbo. 

 
Nader uit te 
werken in 2 
werkgroepen (0-
12 jaar en 12 
plus) 

 
2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 

 

• po 
• vo/mbo 
• CJG 
• Welzijns- 
      instelling  
 

• Herverdeling van 
bestaande 
onderwijs en OAB-
middelen. 

3 • Contracten met ouders, op basis 
van maatschappelijke 
maatvoering. 

• Commitment van ouders borgen. 
• Instellen van ouderplatforms.  

• Nader uit te werken in 2 
werkgroepen (0-12 jaar 
en 12 plus). 

 
 

 
2012-2013 

 
 

 
 

 

• po 
• vo/mbo 
• CJG 
• Welzijns-  
      instelling 
 

• Herverdeling van 
bestaande 
onderwijs en OAB-
middelen. 
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4. Aansturing LEA  
 
Deze LEA kent een breed palet van domeinen, ambities, activiteiten en LEA-partners. 
Voor de realisering van de doelstellingen en gewenste resultaten is een daadkrachtige en 
slagvaardige organisatie nodig waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking komt. 
Daarbij is in deze organisatie sprake van herkenning en erkenning van de eigen 
verantwoordelijkheid van de LEA-partners. 
 
Er is als het ware sprake van een maatschap, met als ‘maten’ het onderwijs, de gemeenten en de 
voorschoolse voorzieningen. Vertegenwoordigers uit de sectoren zorg en welzijn participeren daar, 
waar hun bijdrage nodig c.q. gewenst is.  
De volgende aansturingsstructuur wordt in werking gesteld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Themagroepen in opdracht van werkgroepen waar nodig: 

Bestuurlijk LEA-overleg 

Gemeente 
Nederweert 

Gemeente 
Weert 

Jeugdzorg Opvang Onderwijs 

3.6 
Participatie 
ouders en 
kinderen 

3.5 Opvoed-
ondersteuning 

3.3/3.4  
Veiligheid in 
en om school 
/ Alcohol en 
drugs 

3.1 VVE- 
Brede School-
Dagarrange-
menten 

3.2 Passend 
onderwijs 
RMC en 
ondersteu-
ningsstructuur 

Werkgroepen 

Nader aan te geven  Nader aan te geven

 
Nader aan te geven

 
Nader aan te geven 

 
Nader aan te geven

 

Regiegroep 
LEA 
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4.1.  Bestuurlijk LEA-overleg 
 

Doelen  
• Vaststellen van het brede beleidskader (ter voorbereiding van besluitvorming in de  
      afzonderlijke organisaties); 
• Monitoring op hoofdlijnen (inclusief leerlingenprognoses en huisvesting); 
• Faciliteren van de uitvoerders; 
• Communicatie aan de eigen achterban.  

 
Leden 
De bestuurders van de drie ‘hoofdaannemers’ zijn de vaste deelnemers: dit zijn de 
wethouders, alle schoolbesturen, het bestuur van de grootste kinderopvangorganisatie en 
de ambtelijke secretarissen. 
• Wethouders gemeente Weert en gemeente Nederweert (2) 
• Bestuurders Meerderweert, Eduquaat, Mozon en RBOB De Kempen (4) 
• Directie LVO Weert en Citaverde Nederweert (2) 
• Bestuurder Gilde Opleidingen (1) 
• Bestuurder so/s(v)o cluster IV, Aloysiusstichting (1) 
• Bestuurder Humanitas13 (1)  
• Beleidsambtenaar namens de 2 gemeenten (secretaris) (1) 
• Directeur passend onderwijs (secretaris) (1) 
• Bestuurder GGD (Jeugdgezondheidszorg 0 – 19 jaar) 

 
Werkwijze 
Het bestuurlijk overleg is daadkrachtig en slagvaardig! 
Er wordt gestreefd naar consensus maar als dat niet haalbaar is wordt er gewerkt met een 
gewone meerderheid van stemmen. 
Het bestuurlijk overleg vindt minimaal twee tot driemaal per jaar plaats.  
De regiegroep is verantwoordelijk voor de voorbereiding. 
De belangrijkste agendapunten zijn het beleidsplan LEA en de afstemming zorgplan. 

 
4.2. Regiegroep 
De regiegroep is verantwoordelijk voor de regie en coördinatie op de voortgang van de LEA-
activiteiten. De regiegroep: 

• geeft opdrachten aan werk-themagroepen 
• rapporteert aan het bestuurlijk LEA-overleg 
• draagt zorg voor de voorbereiding van het bestuurlijk overleg. 

In de regiegroep zit een vertegenwoordiging van de LEA-partners: beleidsambtenaren gemeente 
Weert en Nederweert, een afvaardiging van VVE, po, vo, (v)so en mbo en de 
samenwerkingsverbanden. Voorwaarde is dat deze leden zitting hebben in een van de werkgroepen 
(zie punt 4.3) 

                                                 
13 Jaarlijks is er verplicht werkgroepoverleg met ALLE kinderopvangaanbieders over VVE en doorgaande lijn. 
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4.3. Werk- en themagroepen  
Onder het bestuurlijk overleg zullen werkgroepen/themagroepen actief zijn die een specifieke 
opdracht zo SMART mogelijk uitwerken. Voortgang van deze groepen wordt door de regiegroep 
bewaakt.  
Een werkgroep heeft de opdracht een specifiek thema/speerpunt te monitoren en op operationeel 
vlak bij te sturen. Er is geen eindtermijn verbonden aan een werkgroep. 
Een themagroep heeft een kop en een staart, er ligt een specifieke opdracht die SMART uitgewerkt 
zal worden. Nadat de opdracht is vervuld wordt de themagroep ontbonden.  
Themagroepen en werkgroepen leggen jaarlijks verantwoording af aan de regiegroep.  
Een uitwerking van themagroepen zal gaandeweg de LEA-periode gebeuren. 
De volgende werkgroepen zullen gestart worden: 
 
VVE – brede school –dagarrangement 
Passend onderwijs, startkwalificatie en ondersteuningsstructuur 
Veiligheid in en om school / Alcohol en drugs 
Opvoed-en opgroeiondersteuning 
Participatie ouders en kinderen 
 
Na vaststelling van deze LEA-nota wordt voor elke werkgroep een “trekker” benoemd, die een 
opdracht, samenstelling werkgroep en tijdspad voor de werkgroep gaat opstellen.  
Het bestuurlijk LEA-overleg stelt die opdracht vast. 
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Conclusies en samenvattend slotwoord 
De LEA-partners en de gemeente hebben over de speerpunten van het LEA-beleid 2012 t/m 2015 
niet-vrijblijvende afspraken met elkaar gemaakt. De gemeente is de regisseur en bewaakt de 
samenwerking en de uitvoeringsprocessen, die uiteindelijk tot resultaten in 2016 moeten leiden. 
 
Conclusies per leeftijdsgroep 

0 – 4 jaar 
 Brede School: combi onderwijs, 

zorg, welzijn, opvang en vrije tijd 
• Thuisnabij en passend voor ieder kind. Ontwikkeling van 

hoge kwaliteit. 
 Dagarrangementen • Een pedagogische en didactische aanpak, ongedeelde tijd en 

ononderbroken ontwikkelingslijn. 
 VVE • VVE in iedere Brede School (netwerk) 

• VVE ook in kinderopvang.  
• Ouders zijn actief betrokken 

 CJG • Frontpost van een sluitend zorgnetwerk van laagdrempelige  
pedagogische ondersteuning. Partner in opvoeding 
ondersteunen, voordeur van ondersteuning versterken en 
doorverwijzer bij opvoeding overnemen. 

 Passend onderwijs Ondersteuning voor VVE/zorgpeuters is zo nabij mogelijk.  
Kinderopvang anticipeert op passend onderwijs en werkt 
intensief samen met andere scholen en zorginstanties. 

 Participatie & medezeggenschap 
ouders 

• Ouders zijn full partner in de opvoeding. 
• Full partnerschap is niet vrijblijvend.  
• Drang en dwang bij ouderparticipatie VVE-peuters. 

 Ondersteuningsstructuur Functionele geïntegreerde doorlopende structuur 
 Startkwalificaties  • VVE-aanbod, doorgaande ontwikkelingslijn,  

kindvolgsysteem, warme overdracht, juiste indicatiestelling. 
• Actieve betrokkenheid ouders. 

4 – 12 jaar 
 Brede School: combinatie van 

onderwijs, zorg, welzijn, opvang 
en vrije tijd 

• Thuisnabij en passend voor ieder kind. Ontwikkeling van  
  hoge kwaliteit. 

 Dagarrangementen • Een pedagogische en didactische aanpak, ongedeelde tijd en  
  ononderbroken ontwikkelingslijn.  

• Integratie van binnen en buiten schools leren.  
• Voor alle kinderen, ongeacht de opvangvraag. 

 VVE • Een ononderbroken lijn waardoor het voor- en vroegschoolse  
  naadloos in het po overlopen. 

• Ouders zijn actief betrokken 
 CJG • Frontpost van een sluitend zorgnetwerk van laagdrempelige  

             pedagogische ondersteuning.  
• Partner in opvoeding ondersteunen, voordeur van  

  ondersteuning versterken en doorverwijzer bij opvoeding  
  overnemen.  

 Passend onderwijs • Ieder kind kan terecht op de eigen school. De school 
organiseert basis-, breedte- of dieptezorg en werkt intensief 
samen met andere scholen en zorginstanties. 

• Iedere school heeft een eigen zorgprofiel. Alle scholen 
hebben samen met de gemeente een totaal sluitend 
zorgprofiel. 

 Participatie & medezeggenschap 
ouders 

• Ouders zijn full partner in de opvoeding.  
• Full partnerschap is niet vrijblijvend.  
• Belangrijke rol als rolmodel, bij voorlichting en 

communicatie alcohol & drugs, gezondheid, schoolkeuze, 
pesten, veiligheid. 

 Participatie leerlingen • Geïnformeerde en betrokken leerlingen ontwikkelen beter.  
• Leerlingenraad, schoolkranten: participatie kan niet vroeg 

genoeg starten. 
 Alcohol & Drugs • Voorlichting op po. 
 Veiligheid in en om school • Huidig convenant wordt geactualiseerd. Meer aandacht voor 

preventie/participatie van docenten, leerlingen en ouders. 
• Activiteiten gericht op voorkomen van ongewenst gedrag 

dragen bij aan het voorkomen van onveilige situaties in/om 
de school. 

 Ondersteuningsstructuur • Actuele sociale kaart.  
• Een goed functionerend ketennetwerk van onderwijs-, zorg- 

en welzijnsinstellingen.   
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 Startkwalificatie • Goede, passende schooladviezen met warme overdacht en 
sluitende kindvolgsystemen. 

• Optimaliseren van de toeleiding naar een passende 
startkwalificatie. 

• Actief verzuimbeleid, alerte afhandeling verzuimmelding. 
• Betere afstemming tussen po – vo – (v)so. 

12 – 18 jaar 
 CJG • Frontpost van een sluitend zorgnetwerk van laagdrempelige 

pedagogische ondersteuning.  
• Partner in opvoeding ondersteunen, voordeur van 

ondersteuning versterken en doorverwijzer bij opvoeding 
overnemen. 

• Vertrouwenspersoon voor jongeren. 
 Dagarrangementen  • Activiteiten die gericht zijn op doorgaande lijn po en vo. 

• Dagarrangementen voor onderbouw vo, in de oude veilige 
omgeving van po en eigen wijk. 

• Activiteiten gericht op sociale cohesie, goed burgerschap, 
wijkvitalisering.  

 Alcohol & Drugs • Kennisoverdracht, voorlichting, bewust wording van gevaren 
van alcohol & drugs.  

• Zero-tolerancebeleid onder 16 jaar.  
• Actief beleid verminderen van alcoholgebruik boven 16 jaar. 
• Handhaven (lik op stuk) bij overtreding.   

 Veiligheid in om school • Het huidige convenant wordt geactualiseerd. Meer aandacht 
voor preventie en participatie van docenten, leerlingen en 
ouders. 

• Activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag 
dragen bij aan het voorkomen van onveilige situaties in en 
om de school. 

• Incidenten worden gemeld en geregistreerd. Hulp wordt 
tijdig ingeschakeld. 

 Ondersteuningsstructuur • Actuele sociale kaart.  
• Een goed functionerend ketennetwerk van onderwijs-, zorg- 

en welzijnsinstellingen.   
 Passend onderwijs  • Ieder kind kan terecht op eigen school. School organiseert 

basis-, breedte-, of dieptezorg en werkt intensief samen met 
andere scholen en zorginstanties. 

• Iedere school heeft een eigen zorgprofiel. Alle scholen 
samen met de gemeente een totaal sluitende.  

 Participatie & medezeggenschap 
ouders 

• Met name in het v(s)o/mbo is de actieve participatie en 
medezeggenschap van ouders cruciaal. Ontmoeten, 
verbinden en rolmodel-zijn kan alleen als de ouders er ook 
daadwerkelijk zijn. 

 Participatie & medezeggenschap 
leerlingen 

• In het kader van full partnerschap en 
medeverantwoordelijkheid is deelname en 
medezeggenschap van jongeren belangrijk. Naast veiligheid 
en geborgenheid is het vinden van een eigen plaats en eigen 
verantwoordelijkheid belangrijk in de ontwikkeling van 
jongeren.  

 Startkwalificatie • Optimaliseren van de toeleiding naar een passende 
startkwalificatie. 

• Actief verzuimbeleid, alerte afhandeling van verzuimmelding  
• Goede verbinding tussen vo (vso) – mbo. 

18 – 23 jaar 
 CJG • Frontpost van een sluitend zorgnetwerk van laagdrempelige 

ondersteuning.  
• Partner in opvoeding ondersteunen, voordeur van 

ondersteuning versterken en doorverwijzer voor adequate 
zorg. 

• Vertrouwenspersoon voor jongeren. 
 Alcohol & Drugs • Actief beleid verminderen van alcoholgebruik boven 18 jaar. 

• Actief beleid voorkomen van druggebruik.  
• Handhaven (lik op stuk) bij overtreding of overlast. 

 Opvoeden ondersteunen • Jongeren blijven weer langer thuis wonen. Ondersteuning 
van het gezin met volwassen kinderen.  

 
 

Startkwalificatie • Optimaliseren van de toeleiding naar een passende  
            startkwalificatie. 

• Actief verzuimbeleid, alerte afhandeling van verzuimmelding  
• Goede verbinding tussen vo (vso) – mbo – hbo. 
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 Ondersteuningsstructuur • Actuele sociale kaart.  
• Een goed functionerend ketennetwerk van onderwijs-, zorg- 

en welzijnsinstellingen 

 Veiligheid in om school • Het huidige convenant wordt geactualiseerd. Meer aandacht 
voor preventie en participatie van docenten, leerlingen en 
ouders. 

• Activiteiten gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag 
dragen bij aan het voorkomen van onveilige situaties in en 
om de school. 

• Incidenten worden gemeld en geregistreerd. Hulp wordt 
tijdig ingeschakeld. 
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Samenvattend slotwoord  
 
 
 
Deze LEA-beleidsnota wordt opgesteld in een periode dat vergaande wijzigingen van landelijk 
beleid ‘en daaraan gekoppelde bekostiging in de lucht’ hangen. Deze zijn direct van invloed op de 
(on)mogelijkheden, het handelen en functioneren van de LEA-partners in 2016. Wachten op de 
finale besluitvorming door de Tweede Kamer is geen optie. Onze houding in deze is anticiperen in 
plaats van reageren. 
 
Belangrijke verantwoordelijkheden voor het onderwijs-, jeugd- en welzijnsbeleid worden 
doorgeschoven naar besturen en gemeenten. Demografisch zien we dat scholen en instanties in 
Nederweert en Weert geraakt worden door ontgroening en bezuinigingen. Dit heeft vergaande 
gevolgen voor de middelen en de bedrijfsvoering.  
 
De nieuwe indeling van de zorg maakt dat de nadruk veel meer op “normale plicht tot opvoeden in 
plaats van recht op zorg” en op “basiszorg in onderwijs” komt te liggen. Daarbij ligt de 
verantwoordelijkheid bij de ouders c.q. de leerkracht/de docent. De kracht van onze LEA is dat we 
hen niet alleen laten staan in deze “opdracht”. Van meet af aan kunnen ouders en jongeren terecht 
in een ondersteuningsnetwerk dat ingaat op de vraag c.q. de behoefte van de 
eerstverantwoordelijke. 
 
Uitgangspunt bij de ondersteuning is dat deze in principe plaats vindt in de natuurlijke 
leefomgeving van het kind/de jongere. Een ander uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk willen 
doen met zo weinig mogelijk handen. Niet harder of meer werken, maar echt anders!  
 
Het basisprincipe is dat de totaalontwikkeling van het kind/de jeugdige voorop staat. Dat betekent 
dat we werken vanuit integrale ondersteuning. Onderwijs, zorg en welzijn werken vanuit één 
gezamenlijke, gecoördineerde, aangestuurde en bekostigde aanpak. 
De scheidslijn in benadering van de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding/ontwikkeling, 
tussen onderwijs – opvang – zorg – welzijn – vrije tijd, verdwijnt stap voor stap. Het kindnetwerk 
krijgt in de eigen omgeving die aandacht die het verdient.  
Het is duidelijk welke LEA partner wat, wanneer, met wie en hoe doet. Het is duidelijke wat de 
zeggenschap inhoudt en welke middelen ter beschikking staan. 
 
Onze aanpak leidt ertoe dat de ouders beter in staat zijn hun opvoedingstaak in te vullen. Ze zijn 
goed bekend met de ter beschikking staande ondersteuningsmogelijkheden. De ondersteuning 
vindt vlot, goed, integraal plaats.  
De beschikbare middelen worden zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet. Alle betrokken voelen 
zich en zijn daadwerkelijk partner in de opdracht die de LEA ons stelt.  
De LEA partners van (Neder)Weert voelen en noemen zich “De LEA Maatschap (Neder)Weert.″ 
Dit alles leidt ertoe dat onze kinderen/jeugdigen denken en beseffen: “Ik kan de wereld aan, ik kan 
de wereld beter maken!” 
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Bijlage 1  
Lijst van gebruikte afkortingen 
 
AMK  Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
AMW  Algemeen Maatschappelijk Werk 
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BJZ  Bureau Jeugdzorg 
BS  Basisschool 
CJG  Centrum Jeugd en Gezin 
FTE  Full time equivalent 
GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg 
GMR  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
HBO  Hoger Beroepsonderwijs 
IKC  Integraal Kindcentrum 
LEA  Lokale Educatieve Agenda 
LGF  Leerling gebonden financiering 
LWOO  Leerwegondersteunend onderwijs 
MBO  Middelbaar beroepsonderwijs 
ML  Midden Limburg 
MR  Medezeggenschapsraad 
NML  Noord en Midden Limburg 
LN  Limburg Noord 
LVO  Limburgs Voortgezet Onderwijs 
MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs 
OAB  Onderwijs Achterstanden Beleid 
OC  Opleidingscommissie 
OCSW  (afdeling) Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn 
OCW  Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 
OKE  (wet) Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 
OM  Openbaar Ministerie 
OOGO  Op overeenstemming gericht overleg 
OOP  Onderwijs Ondersteuningsplan 
OOPr  Onderwijs Ondersteuningsprofiel 
OR  Ondernemingsraad 
PGB  Persoonsgebonden budget 
PSW  Pedagogisch Sociaal Werk 
PO  Primair onderwijs 
Pro  Praktijkonderwijs 
REC  Regionale Expertise Centrum 
RIAGG   Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 
RMC  Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters 
SBO  Speciaal Basisonderwijs 
SMART  Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden 
SO  Speciaal Onderwijs 
SWV  Samenwerkingsverband 
VMBO  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
VO  Voortgezet onderwijs 
VSO  Voortgezet Speciaal Onderwijs 
VSV  Voortijdige Schoolverlaters 
VVE  voor- en vroegschoolse educatie 
Wmo  Wet maatschappelijke ondersteuning 
WSNS  Weer Samen Naar School 
ZAT  Zorg- en Adviesteams 
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Bijlage 2. Aanpalende, relevante beleidsnota’s 
 
 
 
De volgende beleidsnota’s zijn beschikbaar: 
 
 
Gezamenlijk beleid gemeente Weert, Nederweert en Leudal 
De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert voeren gezamenlijk jeugdbeleid:  
1. Deelnota WMO-Jeugd 2009-2012, kadernotitie; 
2. Actie programma en rapportage deelnota Jeugd 2009-2010; 
3. Actieprogramma deelnota Jeugd 2011-2012; 
4. Lekker Friz, alcohol- en drugsbeleid. 
 
Gemeente Nederweert: 
1. Notitie popcultuur Nederweert 
 
Gemeente Weert: 
2. Cultuurnota Weert 
 
Samenwerkingsverbanden WSNS en vo/svo: 
3. Zorgplan WSNS 
4. Zorgplan vo/svo 
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Bijlage 3      Middelen  
De gemeenten Nederweert en Weert hebben in het kader van de hierboven beschreven 
speerpunten de komende jaren de beschikking over middelen voor: 
 
 

Nederweert Weert 
 
• Onderwijs Achterstandenbeleid in het   

kader van VVE 
• CJG in het kader van voorlichting op  

scholen 
• GGD en Halt in het kader van De   

Gezonde en Veilige School 
• Alcohol en drugspreventie in het kader  

van voorlichting op scholen 
• Bibliocenter in het kader van Kunst voor  

Lezen  
• Combinatiefuncties Cultuur en Sport 
• Rick (School en Kunst) voor het 

verzorgen van culturele projecten op 
school 

• Busvervoer en accommodatiebijdrage  
bewegingsonderwijs 

• Onderwijshuisvesting 
• Leerplicht 
• Busvervoer speciaal onderwijs 
• Volwasseneducatie 
 

 
• Voorschoolse Educatie 
• Onderwijs Achterstandenbeleid 
• Onderwijsbegeleiding 
• Opvoedingsondersteuning 
• RMC 
• Bevordering onderwijskansen 0-6 jarigen 
• Reguliere subsidiegelden aan PUNT welzijn  
      in het kader van opvoed en opgroei  
      ondersteuning 
• Onderwijshuisvesting 
• Leerplicht 
• Leerlingenvervoer 
• Volwasseneducatie 

  
 
 
 
De schoolbesturen beschikken over middelen in het kader van: 
• Vroegschoolse Educatie 
• Gewichtenleerlingen 
• Zorgbudget 
• Leerplusarrangement 
 
De zorginstellingen hebben eigen budgetten. 
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Bijlage 4. Handtekeningen voor akkoord met inhoud LEA-nota 2012 t/m 2015 
De bestuurders van de LEA-partners Nederweert en Weert verklaren met hun ondertekening van 
deze LEA-beleidsnota 2012 t/m 2015 “geen kind tussen wal en schip 2.0” akkoord met de inhoud 
en de strekking van deze nota.  
 
Nederweert en Weert,   2012, 
 
Gemeente Weert     Gemeente Nederweert   
Wethouder H. Coolen      Wethouder M. van de Mortel    
   

        
Meerderweert      LVO 
Dhr R. van Strijp     Mevr. M. van Wegberg 
 

      
 
 
Riagg Zuid      Humanitas  
Mevr. J. Bomhof     Dhr. S. Pommé 
 

    
 
 
Aloysiusstichting     Gilde Opleiding 
Dhr. J. Verstegen     Dhr. M. Waulthers 

  
 
 
RBOB de Kempen      Korein     
Dhr. H. van Well      Dhr. P. Notten      
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Bijlage 4 (vervolg) 
 
 
Bureau Jeugdzorg Limburg    Unitus (Punt Welzijn, Vorkmeer & Bobo  
Dhr. N. Plitscher     kindercentra)    
       Dhr. P. Horsmans  

   
 
 
Mozon        CITAVERDE College   
Dhr. L. Spee       Dhr J.P.M. Janssen   

    
 
 
Mutsaersstichting     AMW Midden Limburg  
Dhr. M. Goedhart     Mevr. J. Kieneker 

     
     
 
 
 
 
Eduquaat      GGD Limburg Noord   
Dhr. H. Derks      Dhr. F. de Jong   
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