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Hoe werkt Plein 013?

Bij aankomst bij Loket Plein 013 kunt u plaats-
nemen in de wachtruimte. Deze vindt u boven-
aan de trap, aan het einde van de gang direct 
aan de rechterkant. Iemand van Loket Plein 
013 zal u naar binnen vragen op het moment 
dat we met de bespreking beginnen. 

De bespreking bij Loket Plein 013 duurt maxi- 
maal 35 minuten. Om de bespreking vlot 
te laten verlopen, stellen wij ons aan u voor 
in deze folder. Wij vragen u na afloop weer 
even plaats te nemen in de wachtruimte. De 
leden van Loket Plein 013 nemen dan direct 
een besluit. U zult hierover ter plekke worden 
geïnformeerd. Soms is een tweede gesprek 
nodig. Indien dit het geval is, wordt u daar tij-
dens het gesprek over geïnformeerd.
 
Een week na de bespreking ontvangt de school 
het verslag van het gesprek via het logboek. 
Aan school wordt gevraagd dit ook aan u te 
overhandigen. Als een TLV wordt toegekend 
krijgt u deze de week na de bespreking thuis 
toegestuurd, de school krijgt deze via e-mail.

Wie kan er aanwezig zijn bij de 
bespreking?

• Een vertegenwoordiger van de school/ 
instantie waar uw kind nu naar toe gaat.

• Zo mogelijk iemand van de school waar 
de voorkeur naar uitgaat.

• Als er in de aanvraag een hulpverlenende 
instantie is betrokken, krijgt deze ook een 
uitnodiging.

Loket Plein 013 komt altijd op donderdag bij 
elkaar. Het is niet mogelijk op een andere dag 
in de week een bespreking te hebben.

Jacqueline Klerkx, voorzitter Loket Plein 013, is 
orthopedagoog, GZ-psycholoog en onderwijsad-
viseur. Zij heeft brede kennis en ervaring met het 
vaststellen van onderwijsbehoeften en het vinden 
van een passend onderwijsaanbod binnen het 
samenwerkingsverband Plein 013.

Wie zit er in Loket Plein 013?

Laila van Opstal is orthopedagoog in het speciaal 
onderwijs. Laila heeft ruime ervaring met kin-
deren met gedragsproblemen en kinderen bij wie 
de sociaal-emotionele ontwikkeling extra aan-
dacht vraagt.

Rita van Poppel is schoolmaatschappelijk werker. 
Binnen Loket Plein 013 is zij met name gericht op het 
inschatten van de mogelijkheden en noodzaak van 
ondersteuning thuis, op de samenwerking tussen 
school en thuis en tussen ouders en hulpverlening.

Monique de Koning is jeugdarts. Zij kijkt vooral 
vanuit de medische invalshoek of er bijzonder-
heden zijn, die van belang zijn voor het onderwijs  
en of er aanpassingen of speciale voorzieningen 
nodig zijn.

Rian Janssen is vertegenwoordiger van Samen- 
werkingsverband Plein 013. Zij ziet erop toe dat 
dat alle stappen in het proces goed worden door-
lopen.

Angela van den Broek verzorgt de secretariële 
ondersteuning. Zij verstuurt de uitnodigingen en 
maakt een verslag van het gesprek.

www.plein013.nl

Loket Plein 013
Wat doet Loket Plein 013?
Loket Plein 013 bekijkt welk onderwijsaanbod aansluit bij wat uw kind nodig heeft 
om zo goed mogelijk op school en thuis te functioneren. Dit kan een arrangement 
zijn op de eigen basisschool of een plek op het speciaal onderwijs of speciaal 
basisonderwijs. Voor een plek op speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaar- 
heidsverklaring (TLV) nodig.



N65 vanuit ’s-Hertogenbosch
Houdt A65 Tilburg aan en volg dan Tilburg-Centrum Oost. 
Vervolg nu de route zoals beschreven vanuit richting Eindhoven.

A58 vanuit Eindhoven
Neem afslag 10 Tilburg-Centrum Oost op de A58. Sla na 400 meter bij het stoplicht 
rechtsaf naar Kempenbaan Tilburg, bij tweede stoplicht linksaf Ringbaan Zuid. 
Tweede stoplicht (bij Sligro) rechtsaf Wethouder Baggermanlaan. Rotonde recht-
door volgen dan over de brug linksaf.  U bent nu in de Piushaven. 

A58 vanuit Breda
Neem afslag 10 Tilburg-Centrum Oost. Na 500 meter sla bij stoplicht linksaf naar N269 
Kempenbaan Tilburg. Bij derde stoplicht linksaf Ringbaan Zuid. Tweede stoplicht (bij 
Sligro) rechtsaf Wethouder Baggermanlaan. Rotonde rechtdoor volgen dan over de 
brug linksaf. U bent nu in de Piushaven. 

Vanuit Waalwijk
Volg N261 Midden-Brabantweg en ga door naar A261 Tilburg. Na 5,5 kilometer 
doorgaan Midden-Brabantweg Centrum. Na 910 meter neem de derde afslag op 
de rotonde naar Ringbaan-Noord. Volg Ringbaan-Noord, Ringbaan-Oost tot afslag 
Elisabeth ziekenhuis Ringbaan-Zuid. Ga hier linksaf de Ringbaan-Zuid op. Tweede 
stoplicht (bij Sligro) rechtsaf Wethouder Baggermanlaan. Rotonde rechtdoor volgen 
dan over de brug linksaf. U bent nu in de Piushaven. 

Route naar Plein 013

Piushaven 3, Tilburg

Klik hier voor een routebeschrijving op Google Maps!

PARKEREN

Alle richtingen
vanaf de Piushaven

---
Na 500 meter kunt u parkeren 
bij AXI vloeren door de witte 

poort aan u rechterzijde. Nadat 
u de auto heeft geparkeerd, 

loopt u een stukje terug, totdat 
u bij de zwarte poort komt.

Vanaf de zwarte poort
---

Ga door de zwarte poort het 
trapje omhoog. Bel aan bij Plein 
013 (vermeld op het naambor-
dje) en meld uzelf via de inter-
com. Nadat u 2 zachte piepjes 

hoort kunt u de deur openen. Ga 
vervolgens 2 trappen omhoog en 
neem plaats in de wachtruimte. 
Hier staat koffie en thee voor u 

klaar.

Routebeschrijving met de auto

https://www.google.nl/maps/place/Piushaven%2B3%2C%2B5017%2BAN%2BTilburg/%4051.5527028%2C5.0971527%2C17z/data%3D%214m2%213m1%211s0x47c6bfc9efb54559:0xd7b5c59c5781bfea
https://www.google.nl/maps/place/Piushaven%2B3%2C%2B5017%2BAN%2BTilburg/%4051.5527028%2C5.0971527%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47c6bfc9efb54559:0xd7b5c59c5781bfea%3Fhl%3Dnl
https://www.google.nl/maps/place/Piushaven%2B3%2C%2B5017%2BAN%2BTilburg/%4051.5527028%2C5.0971527%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m2%213m1%211s0x47c6bfc9efb54559:0xd7b5c59c5781bfea%3Fhl%3Dnl

