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De grote uitdaging waarvoor de lokale overheid en de onderwijsorganisaties staan is te komen tot een 
goede operationalisering van de transities, die uiteindelijk leiden tot een goede en veilige 
leefomgeving van kinderen en jeugdigen in Barendrecht en BAR-regio. Een belangrijke opdracht 
daarbij is dat dit wel moet leiden tot een gezonde bedrijfsvoering. 
Door het brede draagvlak tussen lokale overheid en de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 
is er gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan. Dit biedt mogelijkheden tot coproducties. Deze  
coproducties zullen mede leiden tot een gezonde bedrijfsvoering voor zowel gemeenten als 
samenwerkingsverbanden. Dat geeft ruimte en mogelijkheid voor alle kinderen en jeugdigen in een 
veilige omgeving zich te ontwikkelen. 
 
Uw meerjarenbeleidskader Jeugdhulp geeft het samenwerkingsverband RiBA en het 
samenwerkingsverband Betséba het vertrouwen om samen met u de transities jeugdhulp en passend 
onderwijs vorm te geven. 
 
Ik hoop u voorlopig voldoende op de hoogte te hebben gesteld. 
 
 
 
Namens de samenwerkingsverbanden RiBA en Betséba 
 
 
 
Max van de Pol 
Directeur SWV RiBA 
 
  
 
 
 
 
 


