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Inleiding 

De afgelopen twee jaar hebben de gemeenten en scholen met de decentralisaties in het sociale domein 

verantwoordelijkheid overgedragen gekregen vanuit het Rijk. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden 

voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet. Daarnaast zijn zij er nu voor verantwoordelijk dat iedereen 

die kan werken aan de slag gaat en waar nodig ondersteund wordt (Participatiewet). Scholen zijn sinds 

de invoering van Passend onderwijs verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig 

hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hiertoe wordt door reguliere en speciale scholen 

samengewerkt in regionale samenwerkingsverbanden. In Utrecht West zijn twee 

samenwerkingsverbanden: een samenwerkingsverband (SWV) primair onderwijs (Passenderwijs) en een 

SWV voortgezet onderwijs (SWVVO RUW). 

Scholen en de gemeente werken nog meer dan voorheen samen om  uitvoering te kunnen geven aan 

bovenstaande opgaven. In de Lokaal Educatieve Agenda (2011-2016) werdvoorheen met name het  

onderwijsachterstandenbeleid vastgelegd. Vanwege de meer intensieve samenwerking  is de Lokaal 

Educatieve Agenda  verbreed naar een integrale samenwerking tussen het onderwijsveld en de 

gemeente. In deze nieuwe samenwerking worden in ieder geval de schoolbesturen, (voor)scholen, 

bibliotheek en jeugdgezondheidszorg (JGZ) actief betrokken. Ook wordt het netwerk verbreed naar het 

voortgezet onderwijs, de ROCs en het bedrijfsleven. Zij worden hierbij benaderd als actief partner in het 

netwerk rondom jeugd. 

Door integraal te werk te gaan en in te zetten op vroegsignalering en preventie kunnen de gemeente en 

scholen gezamenlijk zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen, dat schooluitval 

tot het minimum wordt beperkt en dat zo min mogelijk jongeren van zorgtrajecten gebruik hoeven te 

maken. 

In deze nieuwe nota spreken we daarom niet meer van een Lokaal Educatieve Agenda, maar van een 

Samenwerkingsagenda onderwijs.  

 

 

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2016  
 

In de periode 2011 tot en met 2016 zijn met de Lokale Educatieve Agenda (LEA) afspraken over het 

onderwijsachterstandenbeleid (hierna: OAB) vastgelegd. Het OAB is er op gericht om achterstanden bij 

jonge kinderen en bij leerlingen in het basisonderwijs vroegtijdig op te sporen en te bestrijden. 

Vooralsnog ligt de aandacht met name bij taalachterstanden. Een onderdeel van het OAB is de voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE), deze richt zich op kinderen van 0 tot 6 jaar. De gemeente is 

verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de VVE. Hiervoor ontvangt de gemeente een bekostiging 

van het rijk. De basisscholen krijgen bekostiging voor het OAB in de uitkering die zij van het rijk 

ontvangen. Zij zijn verantwoordelijk voor het OAB op hun school. 

 

In 2011 is het OAB voor 2011-2014 vastgesteld en in acties vastgelegd. De gemeentelijke focus heeft 

hierbij gelegen bij het jonge kind, in navolging van de wettelijke OAB-richtlijnen. Acties uit de voorgaande 

beleidsperiode zijn in 2011-2016 voortgezet, waardoor het uitvoerend deel van het beleid de meeste 

nadruk heeft gekregen. Vanwege onduidelijkheid rondom de uitkering van 

onderwijsachterstandsmiddelen van het Rijk heeft het college het beleid van De Ronde Venen twee keer 
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met een jaar verlengd. Daarmee loopt het beleid in principe door tot 31 december 2016 of tot nieuw 

beleid is geformuleerd.  

 

 

Samenwerkingsagenda onderwijs 2017 – 2021 
 

Zoals eerder genoemd, zijn inmiddels de Jeugdwet en de Participatiewet van kracht en is de wet 

Passend onderwijs doorgevoerd. De opgave voor gemeenten en het onderwijs is verbreed van 

onderwijsachterstandenbeleid naar beleid op het gebied van zorg, onderwijs en de arbeidsmarkt. Waar 

voorheen de focus op het jonge kind lag, zal het gemeentelijk perspectief op onderwijs daarmee ook 

worden doorgetrokken naar de leeftijd van 27 jaar. De gemeente staat hierbij voor de uitdaging te 

voorzien in een integrale aanpak volgens één gezin, één plan. Dat is de transformatieopgave zoals 

benoemd in de Maatschappelijke Agenda van De Ronde Venen waarbij we zoeken naar samenhang en 

het ontwikkelen van een integrale aanpak. De resultaten en acties die benoemd worden in deze 

samenwerkingsagenda onderwijs sluiten aan bij twee van de zes beleidsmatige thema’s van de 

Maatschappelijke Agenda: ‘meedoen’ en ‘opvoeden met vertrouwen’.  

 

Om te komen tot een samenwerkingsagenda onderwijs is het oude LEA-beleid geëvalueerd en is  in een 

bijeenkomst  aan (voor)scholen gevraagd wat aandachtspunten kunnen zijn voor nieuw beleid. Dit heeft 

geleid tot de formulering van vijf inhoudelijke speerpunten, die in overleg met de schoolbesturen zijn 

vastgesteld:  

- Het voorkomen van achterstanden op het gebied van taal. 

- Een doorgaande lijn. 

- Een brede preventieve inzet in het onderwijs. 

- De  verbinding tussen jeugdzorg en passend onderwijs. 

- Aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. 

Als zesde speerpunt is het thema ouderparticipatie toegevoegd, naar aanleiding van prioritering door het 

Rijk. 

 

Leeswijzer 
De samenwerkingsagenda Onderwijs is opgebouwd uit 9 hoofstukken. Het uitgangspunt zijn de 6 

speerpunten van het nieuwe beleid. 

In hoofdstuk 1 tot en met 6 zal per speerpunt beschreven worden wat er in de periode 2011-2016 is 

gebeurd en wat de inzet van 2017-2021 zal zijn. Hoofdstuk zeven bevat een overzicht van alle 

speerpunten en acties, welke in 2017 in werkgroepen verder uitgewerkt zullen worden. De in dit stuk 

genoemde acties geven een indicatie van de acties op korte termijn (2017/2018). Ook worden 

aangrenzende beleidsterreinen toegelicht. Tot slot is een financieel kader en een begrippenlijst 

toegevoegd. 
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 Voorkomen van taalachterstanden 1 -

Voor kinderen is een goede taalontwikkeling de basis voor een goede algehele ontwikkeling. Het stelt hen 

voor een belangrijk deel in staat mee te doen. Daarom is het van belang dat kinderen zonder 

taalachterstand in het basisonderwijs kunnen starten en ook op latere leeftijd gepaste ondersteuning 

kunnen krijgen op het gebied van taal. Dit geldt zowel voor Nederlandse kinderen met een 

taalachterstand als voor nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet (voldoende) machtig zijn. Vanuit 

het onderwijsachterstandenbeleid stelt de gemeente samen met de (voor)scholen beleid op dat onder 

andere achterstanden op het gebied van taal bestrijdt. 

1.1 - Voorkomen van taalachterstanden 2011-2016 

Wat gaat goed?  

Ten behoeve van taalondersteuning zijn de afgelopen jaren meerdere succesvolle interventies opgezet.  

Het consultatiebureau geeft helder aan welke kinderen meer ondersteuning nodig hebben. Jonge 

kinderen tot 4 jaar die dat nodig hebben worden door het consultatiebureau doorverwezen naar de Voor- 

en Vroegschoolse Educatie (VVE). Wanneer in de kleuterleeftijd nog steeds sprake is van een 

achterstand op het gebied van taal, wordt onder schooltijd extra begeleiding geboden door 

klassenassistenten. Deze ondersteuning wordt met name door de scholen zeer goed gewaardeerd.  

In het project ‘Van aankomst naar meedoen’ is de financiering van ondersteuningstrajecten op het ROC 

van Utrecht voor niet-Nederlandstalige leerlingen (18-/18+) geregeld. Dit worden ook wel Geïntegreerde 

Trajecten (GIT) genoemd. Vanuit leerplicht/RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig 

schoolverlaten) is het van belang dat onderwijs voor deze doelgroep is geborgd. 

Wat ontwikkelen we door? 

Op en rond de scholen is invulling gegeven aan meerdere functies om (taal)ondersteuning van leerlingen 

vorm te geven. Rollen en verantwoordelijkheden zijn hierbij niet altijd duidelijk en er wordt weinig ruimte 

gemaakt voor kennisdeling. Zo zijn er twee schakelklassen op twee basisscholen waar kinderen die het 

Nederlands beheersen maar een taalachterstand hebben, worden begeleid. In de praktijk blijkt dat kennis 

en uitvoering beperkt blijft tot de betreffende scholen en enkele scholen in de directe omgeving. 

De voorscholen gebruiken de cito taal voor peuters, (VVE) scholen gebruiken de cito kleuter toetsen. 

Deze informatie is nuttig ten behoeve van monitoring, maar is ook eenzijdig.  

Het project Boekenpret is voorgaande LEA periodes ingezet om het (voor)lezen thuis te stimuleren. 

Inmiddels blijkt dat de boekjes die mee worden gegeven naar huis niet tot nauwelijks worden 

(voor)gelezen in gezinnen die dit het meest nodig hebben.  

Voor kinderen die nog nauwelijks Nederlands spreken, wordt vanaf groep 3 de taalklas aangeboden. 

Niet-Nederlandstalige kinderen op het voortgezet onderwijs gaan naar de Internationale Schakelklas 

(ISK). De ROCs in Utrecht en Amsterdam bieden ondersteunende trajecten om de taalbeheersing te 

verbeteren. Gesignaleerde knelpunten liggen met name op het gebied van afstemming met het reguliere 

onderwijs. Het gaat dan zowel over toeleiding en afstemming met de zorg, als teruggeleiding naar 

regulier onderwijs. Ook het op- en afschalen van voorzieningen als gevolg van wisselende 

vluchtelingstromen is een aandachtspunt. 
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1.2 - Voorkomen van taalachterstanden 2017 - 2021 

De verwachting is dat tussen 2017 en 2021 meer aandacht zal zijn voor het thema statushouders, 

aansluitend op het project ‘van aankomst naar meedoen’. Ondanks de verbreding van de preventieve 

ondersteuning (zie hoofdstuk 3) blijft taal dus een belangrijk thema.  

Op het gebied van taal zijn al meerdere succesvolle interventies ingezet. Waar met name aandacht 

naartoe zal moeten gaan, is de afstemming tussen de verschillende interventies en bijbehorende functies. 

De overgangen van regulier onderwijs naar extra begeleiding en weer terug is hier een goed voorbeeld 

van. Aansluitend op de transformatieopgaaf zal het ondersteuningsaanbod op meer integrale wijze vorm 

moeten krijgen, waarbij verantwoordelijkheden zijn belegd bij die partijen die daar het best voor zijn 

geëquipeerd. De opgaaf voor gemeente en onderwijs ligt betreft taal meer bij het proces dan bij de 

inhoud. Waar nodig zullen procesafspraken geformaliseerd moeten worden. 

Ook worden in de loop van 2017 de landelijke kwaliteitseisen aangescherpt voor leidsters in de 

voorscholen. Qua taalvaardigheid zal taalniveau 3F moeten worden behaald. Dit betekent dat de 

taalvaardigheid minstens op het niveau moet zijn van mbo 4 of havo. Alle gemeenten krijgen in 2017 een 

eenmalige bijdrage van het Rijk ter aanvulling op de OAB middelen, om de voorscholen hierbij te 

ondersteunen. 

Inzet 2017-2021 

Onderzocht zal worden hoe extra taalstimulering meer onderdeel kan gaan uitmaken van een brede 

preventieve inzet van ondersteuning in en rond het onderwijs, waarbij een meer integraal 

ondersteuningsaanbod wordt gedaan voor kinderen die het nodig hebben.  

In afwachting van de landelijke kaders wordt een bestedingsplan opgesteld voor de leidsters van de 

voorscholen en de klassenassistenten om te komen tot een taalniveau 3F. Ook wordt bij de voorscholen 

geïnventariseerd of er nog ondersteuning nodig is om goede begeleiding te bieden aan statushouders-

peuters. De voortgang van VVE peuters en kleuters wordt vooralsnog via de cito toetsen gemonitord. 

Deze methodiek zal regelmatig worden geëvalueerd. Voor de kleuters hebben de klassenassistenten een 

aanvullende rol ten aanzien van de benodigde ondersteuning. Hun inzet wordt gecontinueerd. 

Om het thuis (voor)lezen te stimuleren, is een pilot Taalvisite uitgezet in plaats van Boekenpret. 

Vrijwilligers komen thuis voorlezen, samen met het hele gezin. Ook worden taalspelletjes gedaan en 

wordt de bibliotheek bezocht. Omdat de bibliotheek het project Taalviste coördineert, kan relatief 

eenvoudig aansluiting worden gezocht met het taalmaatjestraject voor volwassen en de projecten ‘Taal 

voor thuis’ en ‘Het Taalhuis’. Zo kan één gezin integraal en zo effectief mogelijk ondersteund worden. 

Waar voorheen de uitvoering van de taalklas door de gemeente werd gecoördineerd, zal de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij meer inhoudelijk betrokken partijen worden belegd, te weten 

de schoolbesturen en het samenwerkingsverband primair onderwijs Passenderwijs. Om de continuïteit 

van de taalklas te borgen, zal binnen de taalklas ook ruimte zijn om (Nederlandstalige) kinderen met een 

taalachterstand te begeleiden. De schakelklas komt hiermee te vervallen. Passenderwijs zal de 

aanmeldingen integraal beoordelen, om te kijken of andere ondersteuning eerst of aanvullend nodig is. 

Hiermee beogen we de taalondersteuning meer inhoudelijk gecoördineerd en afgestemd op andere 

ondersteuning aan te bieden. 

Ten aanzien van de ISK Utrecht zullen regionale afspraken worden vastgelegd om de continuïteit te 

borgen in regio Utrecht. Ook maken de middelbare scholen afspraken met het ISK over toeleiding naar 
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het ISK en teruggeleiding naar regulier onderwijs. De voortgang van ISK en GIT trajecten zal jaarlijks 

gemonitord worden. 
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 Doorgaande lijn 2 -

Een doorgaande lijn betekent dat de leerling (en daarmee zijn of haar ouders) gedurende zijn 

schoolloopbaan een continuïteit ervaart in begeleiding en aanbod. Dit betreft zowel de jaren die de 

leerling doorbrengt op één bepaalde school of opleiding, als tijdens de overstap naar een andere school 

of opleiding, in het bijzonder de overstap van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet 

onderwijs naar beroeps- of hoger onderwijs. Een goede aansluiting houdt in dat sprake is van een 

zogenaamde warme overdracht waar nodig en van een voortzetting van onderwijs- en 

begeleidingsaanpassingen die goed werken bij de leerling (op basis van de ervaring van de leerkracht). 

Dit noemen we ook wel continuïteit van zorg. 

2.1 - Doorgaande lijn 2011-2016 

Wat gaat goed? 

Om de overdracht tussen voorschool en basisschool te faciliteren, is een formulier ontwikkeld waar zowel 

scholen als voorscholen erg tevreden mee zijn. Dit gedigitaliseerde formulier wordt inmiddels door alle 

voorscholen gebruikt. Bij zorgkinderen vindt nu altijd een warme overdracht plaats tussen voorschool en 

basisschool. Dit betekent dat het formulier en andere aandachtspunten gezamenlijk besproken worden, 

zowel voor als na de overdracht. 

Voor de overdracht tussen basisschool en middelbare school is door de scholen in de regio een 

zogeheten povo-procedure vastgesteld (overdracht primair-voortgezet onderwijs).  

De Piet Mondriaanschool in Abcoude heeft samen met de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de 

bibliotheek een Integraal Kindcentrum (IKC) opgezet. Hiervoor is een substantieel deel van de 

gemeentelijke Brede School middelen ingezet. Omdat de samenwerking vorm krijgt vanuit een 

gezamenlijk pedagogische aanpak en planning, krijgt de doorgaande lijn hier heel concreet vorm. 

Wat ontikkelen we door? 

In lijn met de landelijke trend heeft de focus van het gemeentelijk beleid jarenlang bij het jonge kind 

gelegen. Het Veenlandencollege is daarom tot voor kort (zomer 2016) niet aangesloten geweest bij de 

overleggen van de LEA. Hierdoor ontbrak lokale informatie uitwisseling over de voortgang van de povo-

procedure en andere ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs. Ook gaan veel leerlingen buiten de 

gemeente en buiten de regio naar de middelbare school  en ROCs. Het grote voedingsgebied maakt het 

voor ROCs lastig om met individuele (kleine) gemeentes af te stemmen. Afstemming met deze partijen 

heeft zich daarom tot nu toe beperkt tot specifieke casussen vanuit de uitvoering van leerplicht en RMC 

taken. 

Op scholen wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan thema’s die ook buiten de school van 

belang zijn, zoals gezond leven, veilig leven en naar anderen omkijken. Het Centrum voor Jeugd en 

Gezin (hierna: CJG), jongerenwerk en de buurtsportcoaches  spelen hier met projecten incidenteel op in. 

Op het moment ontbreekt echter een structurele aanpak om op relatief simpele wijze de verbinding te 

leggen tussen activiteiten op school en in de wijk.  
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2.2 - Doorgaande lijn 2017-2021 

In lijn met de transformatieopgaaf is het van belang om als gemeente iedereen ‘binnenboord’ te houden. 

Een aanpak waarbij continuïteit van onderwijs en zorg tussen de leeftijden van 0 en 27 jaar wordt 

gerealiseerd is daarbij cruciaal. Voor deze doorgaande lijn zijn de meeste benodigde structuren al 

opgezet. Wat duidelijk ontbreekt, is de verbinding tussen het voortgezet onderwijs, leerplicht, sociaal 

team enerzijds en ROCs anderzijds. Vanwege de omvang van deze doelgroep en de kenmerken van de 

leerlingen op het ROC, zullen daar relatief veel zorg- en ondersteuningsvragen spelen.  

Ook de verbinding tussen de school en de omgeving behoeft aandacht. Juist wanneer op afgestemde 

wijze preventieve informatie zowel op school als buiten school wordt verstrekt, zal deze inzet elkaar 

versterken. Op meerdere manieren kan dit aansluiten bij de zes thema’s van de maatschappelijke 

agenda. 

Inzet 2017-20121 

Om een doorgaande lijn te borgen tussen alle relevante partijen, worden zowel het voortgezet onderwijs, 

de ROCs als zorgpartners uitgenodigd om ontwikkelingen met elkaar te delen, knelpunten op te lossen 

en de samenwerking te verbeteren. Enerzijds wordt hierbij continuïteit van onderwijs en zorg beoogd voor 

de leerling, anderzijds blijven jongeren in beeld. Geen kind tussen wal en schip. Op casusniveau worden 

voortgang en zorgen gedeeld waar nodig en op schoolniveau wordt zichtbaar wanneer aan welke 

thema’s wordt gewerkt, zodat partijen buiten de school hierop in kunnen spelen. Zo kan preventieve inzet 

gemeentebreed en integraal vorm krijgen. Aansluitend onderzoeken twee schoolbesturen, te weten 

AURO en KPO Sint Antonius, of zij een IKC kunnen realiseren. De verschillende overgangen worden 

regelmatig geëvalueerd door gemeente, voorscholen, onderwijs en zorgpartners, ook wanneer de 

leerlingen een school buiten de gemeente of buiten de regio bezoeken. Wanneer bij overdracht of op 

andere momenten knelpunten ontstaan op het gebied van continuïteit van zorg, is het de 

verantwoordelijkheid van de gemeente om deze bespreekbaar te maken met de betreffende 

zorgpartners.  De ROCs zullen gezamenlijk worden benaderd door de gemeenten van Utrecht West als 

onderdeel van de regionale samenwerkingsagenda passend onderwijs.  Zie hiervoor ook hoofdstuk 3 en 

hoofdstuk 5. 
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 Een brede preventieve inzet in het 3 -
onderwijs  

Vanuit passend onderwijs zijn de scholen verplicht basisondersteuning te bieden aan leerlingen die leer- 

en/of gedragsproblemen hebben die te licht zijn om door te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Het 

samenwerkingsverband van het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs biedt aanvullende 

ondersteuning. Deze ondersteuning heeft als doel dat kan worden deelgenomen aan regulier onderwijs 

door extra ondersteuning en/of aanpassingen van de lesstof. Het Rijk beoogd hiermee minder kinderen 

door te verwijzen naar speciaal onderwijs en meer passend onderwijs in de eigen omgeving te realiseren. 

De ondersteuningsstructuur van een school heeft twee lagen. Intern zijn de intern begeleider of 

zorgcoördinator en de remedial teacher verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning rond het kind. 

Extern is een netwerk aan zorgpartners actief die door preventie en vroegsignalering de uiteindelijke zorg 

zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Het CJG is hier een goed voorbeeld van. De gemeentelijke inzet 

vanuit het sociaal domein is aanvullend op en ondersteunend aan de expertise van de scholen en de 

zorgpartners, met oog voor de eigen rol en verantwoordelijkheden van eenieder.  

3.1 - Brede preventieve inzet 2011-2016 

Wat gaat goed? 

De inzet van VVE biedt naast taalondersteuning een brede preventieve inzet op voorscholen. De 

jaarlijkse monitor geeft een positief beeld over de wijze van indiceren, toeleiding, bereik en resultaten. 

Een samenvatting van de monitor 2015 is toegevoegd in bijlage. Om te zorgen voor goed opgeleide VVE 

leidsters, is vanuit de LEA jaarlijks VVE training op verschillende thema’s aangeboden. Dit uniform 

trainingsaanbod wordt positief gewaardeerd en geeft de gemeente een concreet instrument om 

inhoudelijke thema’s te benadrukken binnen de VVE. De observatie die plaats vindt op de voorscholen en 

logopedische screening op de basisscholen zijn belangrijke signalerende instrumenten om te bepalen 

welke ondersteuning nodig is voor een kind. Bij het niet spreken van de Nederlandse taal kan een 

logopedist bovendien in beeld brengen welke Nederlandse klanken wel of niet beheerst worden.  

In voorgaande jaren zijn weerbaarheidstrainingen aangeboden met als doel dat kinderen sociaal-

emotioneel sterker worden. De vraag naar weerbaarheidstrainingen was de afgelopen jaren groter dan 

wat vanuit het gemeentelijk budget aangeboden kon worden. De beleidskaders zijn in 2016 aangepast en 

met de financiële ruimte die ontstond zijn de trainingen in schooljaar 2016-2017 uitgebreid, bij wijze van 

pilot. Het CJG en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) fungeren als vraagbaak voor het onderwijs in 

afstemming met de medewerkers van het sociaal team. Zij bieden begeleiding waar nodig en verwijzen 

door naar interventies met gepaste ondersteuning. In de regio Utrecht West wordt vergeleken met de 

andere regio’s in het land weinig doorverwezen naar speciaal onderwijs. Dit komt met name omdat deze 

scholen buiten de regio liggen en het regulier onderwijs al intrinsiek gemotiveerd is om leerlingen op hun 

reguliere school te houden. Daarmee is lokaal relatief veel ervaring opgedaan met leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben. 
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Wat ontwikkelen we door? 

Bij de VVE ligt de nadruk nog sterk op het voorkomen van taalachterstanden, terwijl achterstanden ook 

sociaal-emotioneel of motorisch van aard kunnen zijn. Ook voorbereidend rekenen is als aandachtspunt 

onderbelicht.  

Op de voorscholen in Abcoude en Baambrugge vindt geen logopedische screening plaats. 

Waar op de basisschool, de middelbare school en op de ROCs zorgstructuren zijn opgezet om extra 

ondersteuning te kunnen bieden, is dit bij de voorscholen nog in ontwikkeling. Zorg voor kinderen wordt 

vaak in combinatie met onderwijs aangeboden. De betreffende zorgpartners bevinden zich met name 

buiten de gemeente.  
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3.2 - Brede preventieve inzet 2017-2021 

Waar voor de doorgaande lijn en taalondersteuning al heldere interventies zijn ontwikkeld, is het beeld 

over de huidige preventieve inzet diffuus en incompleet. De VVE inzet legt veel nadruk op taal, logopedie 

houdt zich ook met name bezig met spraak- en taalstoornissen. De  uitbreiding van de 

weerbaarheidstrainingen lijkt aan te sluiten op ondersteuningsvragen bij leerlingen, maar zal nog 

geëvalueerd moeten worden. Samen met de JGZ heeft het CJG al een sterk signalerende en 

ondersteunende rol richting leerkrachten en zorgcoördinatoren. Wanneer de kennis die bij het CJG en 

JGZ aanwezig is, meer bekend is bij het onderwijs, kan sneller gehandeld en doorverwezen worden naar 

de meest passende ondersteuning. Een lokaal overzicht van alle preventieve projecten en interventies 

waar scholen en leerlingen gebruik van (kunnen) maken kan hierbij helpen.  

Inzet 2017-2021 

Opvoed- en opgroeiondersteuning moet integraal onderdeel zijn van het totale zorg- en 

ondersteuningssysteem rond het kind, de school en het gezin. Belangrijk is dat het onderwijs weet wat 

het aanbod is rondom preventieve inzet en jeugdhulp, zodat hier effectief naar kan worden 

doorverwezen. Wanneer aanbod ontbreekt, overlapt, niet functioneert of wanneer wachtlijsten ontstaan, 

is het de verantwoordelijkheid van de (voor)scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband om 

dit  te signaleren en in te brengen voor overleg met de gemeente. Gezamenlijk zal worden onderzocht of 

de huidige preventieve inzet toereikend en voldoende effectief is. Hierbij zullen de reeds opgebouwde 

kennis binnen het onderwijs en bijbehorende aanpak als uitgangspunt worden genomen. Ook zal de 

financiering van interventies waar nodig herijkt worden, met als uitgangspunt dat bij een gezamenlijk doel 

en een gezamenlijk gewenst resultaat ook gezamenlijke financiering hoort.  

Vanuit de peuterspeelzalen is gesuggereerd om een lokale invulling voor extra ondersteuning voor 

kinderen in de peuterleeftijd te onderzoeken. We zullen nader bekijken hoe om te gaan met jonge 

zorgkinderen. Is het aanbod voldoende of moet hier nog een ontwikkeling is plaatsvinden? Meer nadruk 

zal worden gelegd op de sociaal-emotionele en motorische aspecten van VVE. Ook voorbereidend 

rekenen hoort daarbij. Om dit te realiseren zal preventieve inzet worden afgestemd tussen de gemeente 

en voorscholen, met het oog op, onder andere, de harmonisatie, kwaliteitsbewaking en resultaatsturing 

binnen de VVE.  Concreet zal worden benoemd waar de voorscholen zich nog in moeten ontwikkelen en 

waar de gemeente hierin kan ondersteunen, denk aan inzet van de buurtsportcoach om motorische 

ontwikkeling te stimuleren. In het kader van deskundigheidsbevordering wordt naast de taaleis 3F 

(genoemd in hoofdstuk 1) ook de mogelijke inzet van HBO geschoolden binnen de VVE besproken. Het 

Rijk geeft hier nog uitsluitsel over, maar verwacht wordt dat de voorscholen hier zelf verantwoordelijk voor 

zullen zijn.  

Conform het raadsbesluit van 22 september 2016 wordt de uitvoering van preventieve logopedie in 

Abcoude en Baambrugge op gelijke wijze ingericht als in de rest van De Ronde Venen. De 

weerbaarheidstrainingen zullen bij een positieve evaluatie structureel onderdeel gaan uitmaken van de 

samenwerkingsagenda. Naast de input van de scholen, zullen ook ouders en kinderen naar hun 

ervaringen worden gevraagd. 
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 Verbinding jeugdzorg en passend 4 -
onderwijs 

Vanuit de wet Passend onderwijs wordt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van extra 

onderwijsondersteuning neergelegd bij de schoolbesturen. Zij hebben een zorgplicht om elke leerling een 

goede onderwijsplek te bieden door een dekkend aanbod te realiseren. Scholen gaan daarbij in overleg 

met de ouders, leraren en gemeenten. Passend onderwijs is primair de verantwoordelijkheid van het 

onderwijs, maar hier liggen duidelijke raakvlakken met de gemeente. Het gaat dan om het toezicht op de 

naleving van de leerplicht en uitvoering van de RMC taken – het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, 

het leerlingenvervoer, de onderwijshuisvesting, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de JGZ, 

de Participatiewet (18+) en natuurlijk de Jeugdwet.  

4.1 - Verbinding jeugdzorg en passend onderwijs 2011-2016 

Wat gaat goed? 

Het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) over passend onderwijs tussen de gemeenten en de 

samenwerkingsverbanden in Utrecht West verloopt succesvol. Zoals gezegd volgen relatief veel 

leerlingen met extra ondersteuningsvragen regulier onderwijs in deze regio. De regionale ambities zijn 

vastgelegd in de samenwerkingsagenda passend onderwijs (zie bijlage).  

De realisatie van jeugdhulp op het Veenlandencollege (hierna:  VLC) is een succesvol lokaal initiatief. 

Een jeugdhulp medewerker begeleidt vanuit de school actief jongeren. Deze jongeren worden 

aangedragen door het VLC. De medewerker jeugdhulp heeft een directe link met het sociaal team. Door 

deze inzet worden er geen zorgmeldingen meer gedaan voor kinderen uit De Ronde Venen. Dit betekent 

dat vooralsnog geen ‘zware’ zorgtrajecten zijn ingezet voor de relatief ingewikkelde casussen die vaak 

zijn aangedragen. Inmiddels wordt dezelfde opzet op een groot aantal middelbare scholen in Woerden 

gehanteerd. 

Wat ontwikkelen we door? 

Aandachtspunt is de doorvertaling van regionale afspraken naar de lokale situatie. Het blijkt dat op een 

school of bij een sociaal team, jeugdconsulent of zorgaanbieder niet altijd bekend is wat regionaal is 

afgesproken.  Datzelfde geldt voor leerlingen die naar scholen gaan buiten de regio, daar gelden andere 

regels rondom passend onderwijs. Ook hebben wij te maken met leerlingen die binnen De Ronde Venen 

naar school gaan, maar elders wonen. In de gemeente van herkomst is de ondersteuningsstructuur en 

het jeugdzorgaanbod niet altijd hetzelfde als in De Ronde Venen. Dit leidt regelmatig tot onduidelijkheid 

en vertraging bij het afstemmen van onderwijs en zorg, met name buiten regio Utrecht West. 
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4.2 - Verbinding jeugdzorg en passend onderwijs 2017-2021 

Om te komen tot een betere verbinding tussen jeugdzorg en passend onderwijs, ligt de sleutel bij hoe wij 

omgaan met onze omgeving; welk effect hebben afspraken binnen en buiten de regio op onze gemeente, 

hoe gaan wij daarmee om en welke verwachtingen spreken wij uit naar andere gemeenten en scholen 

ten behoeve van een goede samenwerking? Het lastige is dat wanneer je niet weet wat binnen een regio, 

gemeente of school is afgesproken, je er ook niet naar kan handelen. Het opdoen van kennis en het 

leggen en versterken van verbindingen staat voorop. 

Inzet 2017-2021  

Het belangrijkste doel van passend onderwijs en daarmee de samenwerking in de regio is het dicht bij 

huis en laagdrempelig bieden van onderwijs en ondersteuning. Hiermee willen we een sluitend aanbod 

aan ondersteuning en hulp voor jeugdigen en hun ouders/gezinnen realiseren, zowel preventief als 

curatief. Gerelateerd aan de ambities rondom de doorgaande lijn zoals genoemd in hoofdstuk 2, is het in 

de context van passend onderwijs en jeugdzorg wederom van belang de leerlingenstroom buiten de 

gemeente in beeld te houden. Voor meerdere leerlingen in onze gemeente geldt immers dat het meest 

dichtstbijzijnde passend onderwijs buiten de eigen woongemeente ligt. Afspraken over de inzet van 

jeugdzorg in en rond het onderwijs verschillen per regio, en afstemming op dat vlak zal meer moeten 

worden gezocht, zowel met de betreffende samenwerkingsverbanden,  gemeenten als scholen.Door ook 

het mbo actief te betrekken bij  het OOGO Utrecht West, kunnen lokale wensen rondom zorg en 

arbeidsmarkt via dit regionale platform kenbaar worden gemaakt aan de ROCs, waar de leerlingen  uit de 

regio Utrecht West naartoe gaan. Aandachtspunten vanuit De Ronde Venen zijn de doorgaande lijn, 

continuïteit van zorg, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en het versterken van de  inzet 

rondom vroegtijdig schoolverlaten (RMC). Ook zullen de effecten van regionale afspraken op de lokale 

situatie meer in De Ronde Venen besproken worden en regionaal teruggekoppeld binnen het OOGO. 

Het project op het VLC zal uiteraard worden gecontinueerd, met meer aandacht voor 

voortgangsrapportages om te leren van ‘good practise’. 

 



 

 

Samenwerkingsagenda onderwijs - pagina 16 van 25 

 Aansluiting onderwijs op de 5 -
arbeidsmarkt 

Van het onderwijs wordt verwacht dat zij hun leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun plek in de 

samenleving. Een deel van de leerlingen dat gebruik maakt van het speciaal onderwijs (maar ook van het 

reguliere onderwijs) krijgt later vaak te maken met regelingen van de Participatiewet. Zij maken deel uit 

van een kwetsbare doelgroep. Vanuit dit oogpunt is samenwerking tussen gemeenten, de zorg en het 

onderwijs van belang, zodat alle leerlingen later zo goed mogelijk in de samenleving kunnen meedoen. 

Om zowel voor de jongeren als voor de werkgevers te zorgen dat een diploma van waarde is, moeten 

onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten. Bedrijven zijn voor een adequate 

personeelsvoorziening immers gebaat bij een goed opgeleide beroepsbevolking, nu en in de toekomst. 

Hiervoor zijn goed onderwijs op school en voldoende plaatsen voor stage of leerwerkbanen nodig, zodat 

jongeren de benodigde praktijkervaring op kunnen doen. Het bedrijfsleven heeft hier ook een belangrijke 

rol in. 

5.1 - Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 2011-2016 

Wat gaat goed? 

Het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest (hierna: RBL) heeft besloten een pilot te starten 

waarbij de taken van het RBL worden uitgebreid ten behoeve van een sluitende aanpak kwetsbare 

jongeren. Dit project, Jongeren Onderwijs Werk(t)! (hierna: JOW! ) heeft het doel om jongeren in de 

leeftijd van 16 tot 27 jaar perspectief te bieden in de richting van vervolgonderwijs, (aangepast) betaald 

werk of dagbesteding. Uitgangspunt is dat jongeren zoveel als mogelijk meedoen in de samenleving, bij 

voorkeur in betaald werk. Waar mogelijk wordt allereerst ingezet op het behalen van een startkwalificatie. 

Er is voor gekozen deze inzet gefaseerd te realiseren, en te beginnen met het volgen en waar nodig 

begeleiden naar onderwijs, werk of dagbesteding van leerlingen die uitstromen vanuit het voortgezet 

speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (hierna: pro). Uiteindelijk is het doel om te komen tot een 

integrale ondersteuning voor kwetsbare jongeren, waarbij de inzet van verschillende partijen op elkaar is 

afgestemd. Na een eerste evaluatie in november 2016 is besloten het project met een jaar te verlengen. 

De TechniekDriedaagse (oktober 2016) is een goed voorbeeld van een initiatief dat ouders en leerlingen 

een doorkijk geeft in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het onderwijs dat je kan volgen om daar te 

komen. Ook wordt hiermee ingespeeld op de constante en dringende vraag naar technisch geschoold 

personeel. Het bedrijfsleven is hier in een coördinerende rol sterk actief bij betrokken.  

Wat ontwikkelen we door? 

De afgelopen LEA-periodes zijn met name gericht geweest op het jonge kind, waarbij nadruk is gelegd op 

VVE- en onderwijsachterstandenbeleid. Aangezien de doorgaande lijn als belangrijk aandachtspunt voor 

de samenwerkingsagenda onderwijs in De Ronde Venen is benoemd, zal juist in dit nieuwe beleid de 

aansluiting met beroepsonderwijs en doorstroom naar de arbeidsmarkt meer aandacht behoeven. Dit 

maakt de verbreding van de beleidsfocus naar de leeftijd van 27 jaar compleet. Het speerpunt ‘aansluiting 

van onderwijs op de arbeidsmarkt’ is nog onvoldoende inhoudelijk aangesloten bij de lokale ambities 
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zoals geformuleerd vanuit de Participatiewet en Economische Zaken. Hiernaast zal ook aangesloten 

moeten worden bij de belangen van het bedrijfsleven. 

 

5.2 - Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 2011-2016 

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt betreft een nieuwe ambitie voor het onderwijsbeleid 

van De Ronde Venen. Dit betekent dat 2017 wordt gebruikt om in beeld te brengen wat concreet nodig is. 

Hierbij zullen verschillende partijen binnen en buiten de gemeente worden betrokken. De uitdaging is dat 

afstemming over de arbeidsmarkt vooralsnog enkel in de door het Rijk vastgestelde arbeidsmarktregio 

Amsterdam plaats vindt, en afstemming over onderwijs, leerplicht/RMC en zorg vindt plaats in RMC regio 

Utrecht, ook door het Rijk ingedeeld.  

Inzet 2017-2021 

Zoals eerder aangegeven, wordt vanuit de samenwerkingsagenda Passend Onderwijs contact gelegd 

met ROCs waar leerlingen uit de regio naartoe gaan. Hierbij worden onder andere kansen verkend om de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Naar aanleiding van het eerste contact met 

ROCs wordt onderzocht hoe afstemming in het vervolg het best plaats kan vinden. De gemeentelijke 

accountmanagers zullen worden ingezet om signalen vanuit het werkveld over de (gewenste) opleiding 

van werknemers te verzamelen ten behoeve van het onderwijs. Deze inzet draagt bij aan het verkrijgen 

van correct opgeleid personeel en brengt de relatie tussen scholing en arbeidsmarkt in beeld. Vanuit de 

gemeentelijke organisatie zal verkend worden op welke wijze verdere verbindingen met het onderwijs 

kunnen worden gelegd. De gemeente is immers ook een potentieel werkgever.  

De voortgang van het project JOW! voor kwetsbare jongeren wordt gemonitord. De rollen en 

verantwoordlijkheden vanuit het project, het werkcentrum in De Ronde Venen en mogelijke andere 

partijen worden geëvalueerd om eind 2017 te bepalen hoe integrale ondersteuning van alle kwetsbare 

jongeren in De Ronde Venen het meest effectief vorm kan krijgen, al dan niet met JOW!.  

Verwacht wordt dat de TechniekDriedaagse jaarlijks plaats zal vinden, waarbij de ambitie is uit te breiden 

met stagebemiddeling, schoolbezoeken bij technische bedrijven en projecten op school die door 

bedrijven worden aangeboden.  
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 Ouderparticipatie 6 -

Dit thema is onderdeel van de landelijke VVE-richtlijn. Vanuit het Rijk is dit bovendien voor de komende 

jaren als speerpunt benoemd. 

Naast dat kinderen veel tijd in de thuisomgeving doorbrengen, zijn kinderen de meeste tijd op school. Dit 

maakt dat opvoeden en onderwijzen niet los van elkaar staan. Het is daarom erg belangrijk dat 

opvoeders en onderwijsprofessionals een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school 

realiseren. Hiermee wordt de kans vergroot dat kinderen zich beter ontwikkelen en ontplooien. Goede 

contacten tussen school, ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van een school en komen de 

leerprestaties én de maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen ten goede. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de zorg component in de ontwikkeling van de leerlingen en (preventieve) 

opvoedondersteuning. 

6.1 - Ouderparticipatie 2011-2016 

Wat gaat goed? 

Ouderparticipatie is een onderdeel waar De Ronde Venen volgens de VVE inspectie (2011) gemiddeld op 

scoort, ondanks dat relatief weinig interventies ten behoeve van ouderparticipatie zijn uitgezet vanuit de 

LEA. Dit komt omdat de betreffende werkgroep voortijdig is gestopt. De inspectiescore geeft wel aan dat 

vanuit de VVE-richtlijnen bij (voor)scholen hiervoor de basis op orde is. 

Ouders Lokaal biedt, in samenwerking met het CJG, momenten en projecten waarbij ouders ervaringen 

kunnen uitwisselen en laagdrempelig geïnformeerd kunnen worden over de ontwikkeling van hun kind en 

thema’s waar zij bij de opvoeding tegenaan lopen. In navolging van een toenemende vraag is het aanbod 

in de loop der jaren uitgebreid. Ook andere partijen zoals de GGD maken graag gebruik van het platform 

om contact te leggen met ouders. 

Bij de voorbereidingen van deze samenwerkingsagenda is UW Ouderplatform als belangenorganisatie 

voor ouders betrokken geweest. 

Wat ontwikkelen we door? 

Naast Ouders Lokaal zijn er meer plaatsen waar ouders elkaar vinden. Informeel op het schoolplein, bij 

een activiteit in de buurt of formeel in een ouderraad of ouderplatform. Deze ontmoetingen worden met 

name benut door ouders zelf, om informatie uit te wisselen of te verkrijgen. Hun kennis en ervaring wordt 

nog niet gebruikt om bijvoorbeeld projecten vorm te geven of beleid te evalueren. Terugkoppeling op 

casusniveau richting school en/of zorg wordt vaak wel gefaciliteerd, maar een doorvertaling naar wat dit 

betekent voor het beleid wordt niet gemaakt, ook niet in deze nota. 
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6.2 - Ouderparticipatie 2017-2021 

Door actiever aan te haken op de relatie tussen ouders en school en het perspectief van de ouders mee 

te nemen in de evaluatie van zorg en passend onderwijs, willen we de aansluiting tussen onderwijs, zorg 

en opvoedondersteuning verbeteren. Dit betekent dat bij de eerste evaluatie van dit beleid ouders worden 

betrokken.  

Inzet 2017-2021 

In 2017 zal voor de gehele samenwerkingsagenda afstemming worden gezocht in de werkgroepen over 

de hiervoor genoemde thema’s en worden afspraken gemaakt dan wel aangescherpt. In 2018 zal 

vervolgens duidelijker zijn over welke afspraken en structuren ouders concreet bevraagd kunnen worden. 

Na een impuls op het nieuwe beleid kunnen we gericht en effectief de ouders bevragen, waarbij 

aansluiting wordt gezocht bij de monitor jeugdhulp. Daarnaast worden ouders gestimuleerd om actief 

betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind. Het idee hierachter is dat ouders thuis aansluiten bij 

wat een kind op school aangeboden krijgt. Een afgestemde wijkaanpak kan hieraan bijdragen, zoals 

geschetst in hoofdstuk 2. De ervaringen met ouderparticipatie wisselen per school. Daarom zal in 2018 in 

kaart worden gebracht op welke manieren ouders al actieve betrokkenheid tonen en waar kansen en 

belemmeringen zich manifesteren. Versterking van ouderparticipatie zou bijvoorbeeld kunnen worden 

gerealiseerd door middel van integrale voorlichting van onderwijs en jeugdhulp/jeugdzorg samen. Een 

interventie gericht op het begeleiden en informeren van ouders met een andere culturele achtergrond 

over de ontwikkeling van hun kind zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. De realiseerbaarheid en 

wenselijkheid van dergelijke projecten wordt nader onderzocht, samen met ouders. 
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 Acties samenwerkingsagenda   7 -
onderwijs 2017-2021 

7.1 - Resultaten bij de speerpunten 

 

a) Kinderen kunnen zonder (taal)achterstand in het (basis)onderwijs starten 

Speerpunt: voorkomen van taalachterstanden 

b) De leerling (en daarmee zijn of haar ouders) ervaart gedurende zijn schoolloopbaan een 

continuïteit in begeleiding en aanbod 

Speerpunt: Doorgaande lijn 

c) Het onderwijs weet wat het aanbod rondom preventieve inzet en jeugdhulp is en kan hier effectief 

naar doorverwijzen 

Speerpunten: Brede preventieve inzet in het onderwijs, verbinding jeugdzorg en passend 

onderwijs; 

d) Opvoed- en opgroeiondersteuning moet integraal onderdeel zijn van het totale zorg- en 

ondersteuningssysteem rond het kind, de school en het gezin 

Speerpunt: Brede preventieve inzet in het onderwijs; 

e) De leerling (en daarmee zijn of haar ouders) krijgt dicht bij huis en laagdrempelig onderwijs en 

ondersteuning aangeboden. 

Speerpunt: verbinding jeugdzorg en passend onderwijs; 

f) Er wordt ingezet op goed onderwijs op school en voldoende plaatsen voor stage of 

leerwerkbanen, zodat jongeren de benodigde praktijkervaring opdoen. 

Speerpunt: aansluiting onderwijs arbeidsmarkt; 

g) Er wordt gestreefd naar een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders, school en de leerling 

Aandachtspunt: ouderparticipatie. 

 

speerpunten  Acties  

Voorkomen van 

Taalachterstanden 

Brede preventieve inzet en meer integraal ondersteuningsaanbod 

taalondersteuning realiseren 

 Continueren inzet klassenassistentes 

 Taalvisite evalueren en indien wenselijk continueren en uitbreiden 

 Ervaringen Cito taal voor peuters monitoren  

 Opstellen bestedingsplan 2017 tbv scholing tot taalniveau 3F binnen 2 jaar 

 Realisatie nieuwe invulling taalklas  

 Jaarlijkse inhoudelijke en financiële rapportage taalklas beoordelen 

 Inventarisatie behoefte voorscholen tav begeleiding vergunninghouders-

peuters 

 Bestuurlijk vaststellen Regionaal convenant ISK Utrecht  

 Monitoren voortgang Internationale Schakelklas en Geïntegreerde Trajecten 

trajecten 

Doorgaande lijn Actualiseren overdrachtsformulier en warme overdracht 
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 VLC actief betrekken bij samenwerkingsagenda 

 Jeugdhulpproject VLC jaarlijks evalueren 

 Scholen delen informatie over thema’s met maatschappelijke partners 

 PO en VO evalueren regelmatig overgang PO-VO  

 Gemeente wordt betrokken bij de povo- evaluatie tbv continuïteit van zorg 

 Gemeente bespreekt signalen van het onderwijs over zorg met zorgpartners 

 Scholen buiten de gemeente worden betrokken bij de povo-evaluatie 

 Gemeente evalueert met ROCs de overgang VO/MBO en continuïteit van zorg  

 Twee schoolbesturen onderzoeken de mogelijkheden tbv een IKC 

Brede preventieve inzet 

in het onderwijs 

Onderzoek preventieve inzet; toereikendheid, effectiviteit en financiering 

 Scholen geven knelpunten betreft het aanbod door aan de gemeente tbv 

overleg 

 Na positieve evaluatie weerbaarheidstrainingen worden trainingen structureel 

onderdeel van de samenwerkingsagenda  

 Verbreding VVE inzet naar vier ontwikkelingsgebieden 

 Training voorscholen gericht op gezamenlijke verdieping VVE 

 Structureel overleg gemeente en voorscholen 

 Resultaatafspraken VVE 

 Prestatieafspraken vastleggen tbv monitoring 

 Jaarlijkse VVE-monitor 

 Onderzoek naar mogelijkheden zorgstructuur peuters (lokale invulling) 

 Uitvoering preventieve logopedie in De Ronde Venen en 

Abcoude/Baambrugge op hetzelfde niveau brengen 

Verbinding jeugdzorg en 

Passend onderwijs 

Uitvoering regionale samenwerkingsagenda passend onderwijs, met versterkte 

aandacht voor lokale afstemming 

 Afstemming nav leerlingstromen tbv afspraken jeugdzorg en onderwijs met 

scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten 

 Overleg Regio Utrecht West met ROCs over doorgaande lijn, continuïteit van 

zorg en versterken inzet VSV 

 Continuering project jeugdhulp op het VLC 

Aansluiting Onderwijs-

arbeidsmarkt 

Overleg Regio Utrecht West met ROCs  verkennen kansen aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt 

 Inzet accountmanagers tbv signalen over gevraagde scholing op de 

arbeidsmarkt 

 Verkenning verbinden van de gemeentelijke organisatie met het onderwijs 

 Monitoring en evaluatie project JOW! tbv integrale ondersteuning kwetsbare 

jongeren 

 Uitbreiding TechniekDriedaagse met stagebemiddeling, schoolbezoeken bij 

technische bedrijven en projecten op school  

Ouderparticipatie Onderzoek versterking ouderparticipatie; wat is er al? (2018) 

 Bijdrage ouders evaluatie samenwerkingsagenda 2019; ervaringen, kansen en 

belemmeringen benoemen 

 Voortzetting inzet Ouders Lokaal 
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7.2 - Van samenwerkingsagenda naar uitvoering 

Samenwerken is een dynamisch proces. Daarom zal de uitvoering van de agenda per jaar verschillen. In 

samenwerking met het onderwijs en onderwijspartners zoals voorscholen, de bibliotheek en JGZ zullen in 

verschillende werkgroepen werkplannen worden opgesteld. Hierin worden de acties per 

samenwerkingspartner gespecificeerd, wordt aangegeven hoe de OAB-middelen, gemeentelijk budget en 

onderwijsmiddelen worden besteed en wie voor welke resultaten verantwoordelijk is. Waar nodig vindt 

gericht overleg plaats met bijvoorbeeld IB-ers, voorscholen of scholen van buiten de regio. In inhoudelijke 

werkgroepen zullen voorstellen worden voorbereid. In een bestuurlijk overleg worden jaarlijks deze 

voorstellen besproken en waar nodig door het college vastgesteld. Ook zullen na twee jaar de kaders - 

zoals opgeschreven in deze samenwerkingsagenda onderwijs - worden geëvalueerd, al dan niet naar 

aanleiding van de nieuwe financieringssystematiek van het Rijk die naar verwachting vanaf 2018 

gehanteerd wordt. 

 

7.3 - Integrale aanpak onderwijsbeleid 

 

Aansluitend op het nieuwe onderwijsbeleid spelen er meerdere thema’s die vanuit de nieuwe 

samenwerkingsagenda afgestemd moeten worden.  

- De regionale afspraken rondom passend onderwijs zullen lokaal besproken en opgepakt moeten 

worden. Welke ondersteuning valt nu echt onder verantwoording van een school en 

samenwerkingsverband en waar kan de gemeente op gepaste wijze bijdragen? Onder andere 

ontwikkelingen binnen het Regionaal Bureau Leerplicht, jeugdhulp en signalen rondom 

leerlingenvervoer maken dat regelmatige afstemming regionaal en lokaal nodig is. 

- Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) biedt dienstverlening aan de gemeenten De Ronde Venen, 

Montfoort, Stichtse Vecht, Oudewater en Woerden (RMC subregio Utrecht Noordwest). Het RBL 

voorkomt en bestrijdt schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, voert projecten uit op het gebied 

van onderwijs-arbeidsmarkt en sluit op basis van casuïstiek aan binnen het sociaal domein van de 

gemeenten. Ook hebben zij een belangrijke signaalfunctie om te komen tot de juiste ondersteuning 

voor een leerling. Samen met het Sociaal Team is het RBL een belangrijke partner van het onderwijs. 

Het is van belang dat deze samenwerking goed verloopt en wordt gemonitord. Indien nodig kan dit op 

een overleg binnen het onderwijsbeleid geagendeerd worden om de voortgang te bespreken en/of te 

verbeteren. 

- Omdat de kaders van het onderwijsbeleid zijn verbreed naar het thema aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt, zal indien nodig afstemming worden gezocht met het actieplan jeugdwerkloosheid. 

Hiervoor zijn wij aangesloten bij de regio Amsterdam. In regio Utrecht stemmen we onder andere de 

uitvoering van de RMC-taken af. De ambities rondom voortijdig schoolverlaten zijn in regio Utrecht 

deels gecombineerd met de aanpak jeugdwerkloosheid.  

- Scholen zijn een belangrijke partij wanneer het gaat om het signaleren van mogelijke armoede. 

Enkele (voor)scholen hebben aangegeven mee te willen denken over de kaders van een nieuw op te 

stellen armoedebeleid (2017).  

- Scholen zijn partners als het gaat om de uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid. Met het 

onderwijs is contact of wordt contact gelegd over preventieve activiteiten. 
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 Financieel kader 8 -

Jaarlijks ontvangt de gemeente een OAB doeluitkering van het Rijk. Hiervan resteert in 2017 nog 

 € 76.000. Deze middelen zijn deels gereserveerd geweest ten behoeve van de harmonisatie. Omdat 

voor de uitvoering van de harmonisatie uiteindelijk minder OAB middelen nodig zullen zijn, kunnen in 

2017 eenmalig extra investeringen worden gedaan ten behoeve van onderwijsachterstandenbeleid. De 

besteding van deze middelen is aan regels gebonden. Wat in 2017 niet is besteed, moet worden 

terugbetaald aan het Rijk. Scholen, voorscholen en partners zijn inmiddels gevraagd om 

bestedingsdoelen aan te dragen, gekoppeld aan de speerpunten van voorliggend beleid.  

Van het gemeentelijk deel is € 33.000 begroot ten behoeve van projecten die nog nader invulling krijgen 

in de werkgroepen. Een groot deel van de acties betreft vooralsnog overleg, onderzoek en afstemming. 

Dit kost met name personele inzet (capaciteitskosten).  

 

Meerdere acties hebben raakvlakken met andere beleidsterreinen. Dit betekent dat de financiering van 

sommige acties vanuit andere budgetten plaats vindt. Hieronder een overzicht. 

 

Actie Bekostiging 

Internationale schakelklas ISK Reguliere onderwijsmiddelen Utrecht stad 

Geïntegreerde trajecten’GIT Participatiebudget DRV, onderdeel ‘van aankomst naar meedoen’ 

Jeugdhulpproject VLC Inkoop jeugdwet DRV, regio Utrecht West 

Povo samenwerking Gecoördineerd en bekostigd door het onderwijs 

Inzet passend onderwijs Apart budget DRV uitvoering, ondersteuningsbudget Passend 

onderwijs gaat naar de samenwerkingsverbanden en scholen, 

bekostiging jeugdwet uit betreffende posten DRV. 

Accountmanagers  Uitvoering Participatiewet DRV 

Jongeren Onderwijs Werk(t)! JOW! Separaat besluit DRV 

TechniekDriedaagse Eenmalige subsidie DRV 2016, mogelijk subsidie 2017, 

fondsenwerving Stichting Technet, bijdragen bedrijfsleven 

Ouders Lokaal Innovatie budget (civil society) 

 

In 2018 zal naar verwachting een nieuwe bekostigingssystematiek in gaan. De kaders hiervan zullen in 

de loop van 2017 duidelijk worden. Aangezien de lokale trend is dat het aantal doelgroepkinderen per 

jaar enigszins afneemt, zou het kunnen dat een nieuwe teldatum ook tot een lagere vergoeding leidt. Hier 

is in onderstaande begroting nog geen rekening mee gehouden. 

Op korte termijn is de verwachting dat het onderwijs en de voorscholen bij gaan dragen aan enkele 

interventies. Hiermee is in de begroting vanaf 2018 rekening gehouden. Bovendien is er ruimte binnen 

het gemeentelijk deel. Dit zal jaarlijks projectmatig besteed worden, in samenwerking met 

onderwijspartners. 

 

De lange termijnverwachting is dat de middelen vanuit het Rijk meer direct naar scholen zullen gaan, dit 

wordt voor de komende beleidsperiode nog niet verwacht. 
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Begroting 2017-2021 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

  Baten Lasten Verschil Baten Lasten Verschil Baten Lasten Verschil Baten Lasten Verschil Baten Lasten Verschil 

Rijksdeel 
  

    
 

    
 

    
 

  
  

  

Doeluitkering OAB 227.000 
 

  227.000 
 

  227.000 
 

  227.000 
 

  227.000 
 

  

Incidentele verhoging doeluitkering 9.000 
 

  0 
 

  0 
 

  0 
 

  0 
 

  

Reserve OAB 76.000 
 

  0 
 

  0 
 

  0 
 

  0 
 

  

Extra middelen 3F 65.000 
 

  0 
 

  0 
 

  0 
 

  0 
 

  

  
  

    
 

    
 

    
 

  
  

  

Bestedingsplan 3F 
 

65.000     0     0     0   
 

0   

VVE 
 

74.000     74.000     74.000     74.000   
 

74.000   

Taalklas  
 

73.000     73.000     73.000     73.000   
 

73.000   

Nav pilot taalvisite 
 

15.000     15.000     15.000     15.000   
 

15.000   

Inzet JGZ toeleiding VVE 
 

15.000     15.000     15.000     15.000   
 

15.000   

klassenassistenten 
 

62.000     62.000     62.000     62.000   
 

62.000   

Impuls OAB   73.000 
 

  0 
 

  0 
 

  0 
 

  0   

(Sub) totaal Rijksdeel 377.000 377.000 0 227.000 239.000 -12.000 227.000 239.000 -12.000 227.000 239.000 -12.000 227.000 239.000 -12.000 

Gemeentelijk deel 
  

    
 

    
 

    
 

  
  

  

Budget gemeentelijk deel 83.000 
 

  83.000 
 

  83.000 
 

  83.000 
 

  83.000 
 

  

Bijdrage (voor-)scholen 0 
 

  13.000 
 

  13.000 
 

  13.000 
 

  13.000 
 

  

  
  

    
 

    
 

    
 

  
  

  

Pilot weerbaarheid 
 

40.000     40.000     40.000     40.000   
 

40.000   

monitoring 
 

10.000     11.000     11.000     11.000   
 

11.000   

projecten 
 

33.000     33.000     33.000     33.000   
 

33.000   

(Sub) totaal gemeentelijk deel 83.000 83.000 0 96.000 84.000 12.000 96.000 84.000 12.000 96.000 84.000 12.000 96.000 84.000 12.000 

Totaal 460.000 460.000 0 323.000 323.000 0 323.000 323.000 0 323.000 323.000 0 323.000 323.000 0 
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 Begrippenlijst: 9 -

 
Doelgroepkind: Een kind dat behoort tot de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid. Deze 
definitie wordt door het college vastgesteld (zie bijlage). 
 
Doorlopende leerlijn: Een doorlopende leerlijn is een meerjarig onderwijs-programma over verschillende 
leerjaren en verschillende schooltypen. Een doorlopende leerlijn betekent dat wordt aangesloten bij wat 
leerlingen eerder hebben geleerd. 
 
Doorgaande lijn: Met goede doorgaande lijnen wordt voorkomen dat kennis en ervaring rond een 
leerling over onderwijs en zorg verloren gaat bij de overstap naar een nieuwe school en het draagt bij aan 
het uitgangspunt van één kind (gezin), één plan. 
 
Gewichten Regeling: De gewichtenregeling maakt onderscheid in categorieën van basisschoolleerlingen 
die het risico lopen om een onderwijsachterstand op te lopen. Elke categorie heeft een bepaald gewicht, 
dat aangeeft hoeveel extra geld een school krijgt om eventuele achterstanden van deze leerlingen te 
voorkomen en te bestrijden. 
 
Gewichtenleerling: Een leerling waarvoor, op basis van het lage opleidingsniveau van de ouders van de 
leerling, de school extra rijksmiddelen ontvangt om (potentiële) achterstand te bestrijden. 
 
LEA: Lokale educatieve agenda: lijst van onderwerpen die door gemeente, schoolbesturen, 
kinderopvang, peuterspeelzaal en eventuele andere partners wordt opgesteld, waarbij ook afspraken 
worden gemaakt over de uitvoering en verantwoording van deze thema's. 
 
RBL: Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) voert de leerplichttaken uit voor de gemeenten in de regio 
Utrecht West. Daarnaast voert ze de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie uit. 
 
Schakelklas: Schakelklassen zijn bedoeld voor (autochtone en allochtone) leerlingen in het 
basisonderwijs die een dusdanige achterstand in de Nederlandse taal hebben dat zij niet (meer) met 
succes aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen.  
 
Taalklas: In een specifieke taalgroep ontvangen nieuwkomers of kinderen met een (ernstige) 
taalachterstand in principe gedurende een jaar gericht taalonderwijs door een deskundige leerkracht. Het 
onderwijs aan nieuwkomers is gericht op het leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven van de 
Nederlandse taal. Het onderwijs aan kinderen met een (ernstige) taalachterstand is gericht op het inhalen 
van de taalachterstand. Na deze periode vervolgt het kind voltijd onderwijs op de oorspronkelijke school 
van inschrijving. 
 
VVE: (voor- en vroegschoolse educatie) VVE-programma’s zijn gericht op het voorkomen en bestrijden 
van (taal)achterstand bij jonge kinderen. De doelstelling van het VVE-beleid is om de ontwikkeling van 
jonge kinderen met een (dreigende) achterstand zodanig te stimuleren dat hun kansen op een goede 
schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. 
Voorschoolse educatie is bestemd voor doelgroepkinderen van 2 en 3 jaar en wordt verzorgd op een 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Vroegschoolse educatie 
is bestemd voor doelgroepkinderen van 4 en 5 jaar en wordt verzorgd in groep 1 en 2 van de 
basisschool. Hiervoor zijn de scholen verantwoordelijk. 
 

 


