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Inleiding 
In oktober 2011 heeft het college ingestemd met de bestuursopdracht ten behoeve van het opstellen 
van een Regionaal Educatieve Agenda (REA) voor het voorgezet onderwijs in de gemeenten 
Roosendaal, Haiderberge en Moerdijk. 
In april 2013 heeft het college ingestemd met de visie op de samenwerking binnen de REA met de 
gemeenten Haiderberge en Moerdijk en het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs. 
De REA is inmiddels gereed. Het document is op 12 februari 2014 ter consultatie aan de stuurgroep 
REA aangeboden. Het document is aldaar besproken en vastgesteld. Tevens is de stuurgroep akkoord 
gegaan met de voorgestelde werkwijze. 

Op 11 maart 2014 heeft het college ingestemd met de definitieve REA. 

Doel 
Samenwerking tussen gemeenten en scholen is noodzakelijk om een kind en het gezin, indien nodig, 
te ondersteunen. Een integrale aanpak staat voor maatwerk voor de burger en is efficiënter, effectiever 
en doelmatiger. 
Informatie 
Het voortgezet onderwijs (en bijbehorende leerlingenstroom) overstijgt het lokale niveau. Daarom is 
een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) niet toereikend om afspraken te maken die betrekking hebben op 
alle jongeren van O tot 23 jaar. De educatieve agenda heeft dus een regionale component nodig. Een 
Regionaal Educatieve Agenda (REA) voor het voortgezet ondenwijs (VO) is daarbij een aanvulling op 
de LEA en onderdeel van de totale educatieve agenda 0-23 jaar. 
Daarnaast zal door de implementatie van passend onderwijs regionale samenwerking noodzakelijk zijn. 

Gemeenten en het voortgezet onderwijs krijgen, als het gaat om hun kinderen, met vier belangrijke 
ontwikkelingen te maken. Het gaat om de volgende transities: 
1 .Passend onderwijs 
2. Transitie/transformatie van de zorg voor de jeugd 
3. Uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
4. Participatiewet 
De decentralisaties en het stelselwijziging passend onderwijs moet gemeenten en het voortgezet 
onderwijs beter in staat stellen samenhang aan te brengen tussen de verschillende domeinen waarvoor 
zij verantwoordelijkheid hebben. De extra ondersteuning voor leerlingen moet goed afgestemd zijn met 
de ondersteuning vanuit het bredere Geugd) zorgdomein dat gemeenten bieden in het kader van 
jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en toeleiding naar de arbeidsmarkt. 

De ambities vanuit de stuurgroep REA zijn vertaald naar agendapunten voor de beleidsagenda. 
Agendapunten voor de thema's zijn: 
-Samenhang ondenwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd. 
-Overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs. 
-Tegengaan voortijdig schoolverlaten en thuiszitters. 
-Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Voortgezet (Speciaal) Ondenwijs en Middelbaar 
Beroepsonderwijs. 
-Passend onderwijs in relatie tot onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. 
De agendapunten zijn, voor zover mogelijk, resultaatgericht geformuleerd, per thema zijn er 
uitgewerkte actieplannen. 

Voor de uitvoering van de Regionaal Educatieve Agenda in de periode januari 2014 t/m juli 2016 wordt 
gewerkt met een stuurgroep, klankbordgroep (coördinerend) en 5 thema werkgroepen. Voor iedere 



werkgroep is een instellingsdocument ingericht en rapportage aan de stuurgroep gebeurt aan de hand 
van een rapportagemodel. 

Vervolg (procedure) 
De stuurgroep zal op 12 maart 2014 een intentieverklaring ondertekenen en de klankbord -en 
werkgroepen zullen zo snel mogelijk worden ingericht, waarna er spoedig gestart kan worden met de 
beleidsagenda. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor Onderwijs, 
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1 Aanleiding 

Het voortgezet onderwijs (en bijbehorende leerlingenstroom) overstijgt vaak het lokale niveau. Daarom is 
een Lokale Educatieve Agenda (LEA) niet toereikend om afspraken te maken die betrekking hebben op alle 
jongeren van O tot 23 jaar. Een meerderheid van de leerlingen uit de gemeenten Haiderberge, Roosendaal 
en Moerdijk maakt gebruik van een school voor voortgezet onderwijs (VO) die aangesloten is bij het 
Samenwerkingsverband VO Roosendaal. De educatieve agenda heeft dus een regionale component nodig. 
Een Regionaal Educatieve Agenda (REA) voor het voortgezet onderwijs is daarbij een aanvulling op de 
Lokaal Educatieve Agenda en onderdeel van de totale educatieve agenda 0-23 jaar. 

1.1 Vier grote veranderingen in het sociale domein 
Het kabinet wil jongeren en hun ouders in staat stellen zo goed mogelijk naar vermogen te participeren in 
de samenleving. Gemeenten en het voortgezet onderwijs krijgen, als het gaat om hun kinderen, met vier 
belangrijke ontwikkelingen te maken. 
Het gaat om de volgende transities: 
1. Passend onderwijs 
2. Transitie/transformatie van de zorg voor de jeugd 
3. Uitbreiding van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
4. Participatiewet 

De decentralisaties en het stelselwijziging passend onderwijs moet gemeenten en het voortgezet onderwijs 
beter in staat stellen samenhang aan te brengen tussen de verschillende domeinen waarvoor zij 
verantwoordelijkheid hebben. De extra ondersteuning voor leerlingen moet goed afgestemd zijn met de 
ondersteuning vanuit het bredere (jeugd) zorgdomein dat gemeenten bieden in het kader van jeugdzorg, 
maatschappelijke ondersteuning en toeleiding naar de arbeidsmarkt. 

1.1.1 Passend onderwijs 
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2012 het wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen. Passend 
onderwijs verplicht de schoolbesturen een passend onderwijsaanbod aan te bieden voor kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben (de zogenaamde zorgplicht). Wanneer een betreffende school de passende 
plek niet zelf kan leveren, heeft de school de taak een passende plek te bieden op een andere school 
binnen het samenwerkingsverband. Om aan de zorgplicht te voldoen, gaan scholen samenwerken in nieuw 
te vormen samenwerkingsverbanden met scholen voor speciaal onderwijs. De schoolbesturen in het 
samenwerkingsverband maken afspraken over hoe ze voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs 
willen realiseren. Ze leggen deze afspraken vast in een ondersteuningsplan. 

Het samenwerkingsverband heeft de opdracht zorg te dragen voor een dekkend netwerk aan 
onderwijsvoorzieningen. Dit is noodzakelijk voor het realiseren van een passende onderwijsplek voor elke 
leerling. Voorzieningen voor leerlingen van Cluster 1 en 2 onderwijs vallen hierbuiten. De procedure en 
criteria voor zorgtoewijzing dient een samenwerkingsverband in overleg met de gemeenten vast te leggen 
in het ondersteuningsplan. Belangrijk daarbij is om duidelijke afspraken te maken over een goede integratie 
van de onderwijsgerelateerde zorg naar de gemeentelijke aanpalende zorg. Het samenwerkingsverband 
krijgt een budget van waaruit de betaling geschiedt van de lichte en zware ondersteuning. In dit budget 
zitten naast de reguliere financiering tevens de middelen voor extra ondersteuning voor het (voortgezet) 
speciaal onderwijs en het rugzakje. Vanuit dit budget betalen zij de kosten voor extra ondersteuning 



(inclusief plaatsingen in het speciaal onderwijs). In het regeerakkoord "Bruggen slaan" van VVD en PvdA is 
opgenomen dat het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PRO) ook gaan 
vallen onder het gebudgetteerde stelsel van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. 

Grote bezuinigingen van de baan, wel verevening 
Met de val van het Kabinet Rutte 1 zijn de geplande bezuinigingen van de baan. Dit betekent dat de 
stelselherziening passend onderwijs niet gepaard gaat met de voorgenomen bezuiniging van € 100 miljoen 
in 2013, € 200 miljoen in 2014 en € 300 miljoen vanaf 2015. Dit geld gaat naar de 
samenwerkingsverbanden, (geen bezuiniging betekent niet dat er geld gaat komen) 
Wel gaat het mogelijk opnemen van Leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs in het 
gebudgetteerde stelsel gepaard met een korting van € 15 miljoen in 2015 en € 50 miljoen structureel vanaf 
2016. Dit is echter een voornemen tot en op moment van schrijven nog niet gepubliceerd. Ondanks dat de 
eerdergenoemde bezuinigingen niet doorgaan, is het wel mogelijk dat samenwerkingsverbanden minder 
budget krijgen dan voorheen. Dit komt door de zogenaamde 'verevening'. In het budget wat de 
samenwerkingsverbanden ontvangen, wordt onderscheid gemaakt tussen basiskosten (vergelijkbaar met de 
gemiddelde kosten voor een reguliere leerling) en kosten voor extra ondersteuning. Elke school, ook 
(voortgezet) speciaal onderwijs-scholen, krijgt vanuit het Rijk de basisbekostiging per ingeschreven leerling. 
Aanvullend daarop is er een budget voor extra ondersteuning beschikbaar. Dit aanvullende budget wordt 
naar rato van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband, verdeeld over de 
samenwerkingsverbanden. De omvang van het budget per samenwerkingsverband wordt dus bepaald op 
basis van het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband, vermenigvuldigd met een normbedrag. 
Zo ontstaat er een normatief ondersteuningsbudget voor het samenwerkingsverband. Op deze manier 
heeft ieder samenwerkingsverband relatief evenveel middelen voor extra ondersteuning. 
De verevening levert het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs extra middelen op. 

Het samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs Roosendaal heeft een visie op passend onderwijs 
opgesteld. Deze is opgenomen in bijlage 2. 

Belangrijke data passend onderwijs 
01-11-2013 Samenwerkingsverbanden dienen een rechtspersoon ingericht te hebben 
01-02-2014 Samenwerkingsverbanden sturen het ondersteuningsplan op naar de 

ondersteuningsplanraad en voeren een eerste 'op overeenstemminggericht 
overlég' met de gemeenten 

01-05-2014 Het samenwerkingsverband heeft het ondersteuningsplan bij de inspectie 
ingediend. 

01-08-2014 Invoering van de zorgplicht. 
01-08-2015 tot 2020 Invoering van de normbekostiging en start van de verevening. 

In de volgende drie paragrafen worden de drie gemeentelijke decentralisaties besproken in relatie tot 
passend onderwijs. 



I.J.2 Trausitie/transi'orniatie >'an Jeugdzorg 
In het regeerakkoord "Bruggen slaan" van VVD en PvdA is opgenomen dat de jeugdzorg in 2015 wordt 

gedecentraliseerd naar gemeenten. In oktober 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het 

wetsvoorstel. Begin 2014 wordt de wet behandeld door de Eerste Kamer. Onderdelen van deze 

decentralisatie zijn: 

• De jeugdzorg die nu onder verantwoordelijkheid van de provincie valt; 

• De gesloten jeugdzorg (jeugdzorgPlus) onder regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport; 

• De jeugd-Geestelijke Gezondheidszorg die onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt; 

• De zorg voor licht verstandelijk beperkte jongeren op basis van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ); 

• De jeugdbescherming en jeugdreclassering van het ministerie van Veiligheid en Justitie; 

• Persoonlijke verzorging, begeleiding en kortdurend verblijf en vervoer bij begeleiding en/of 

persoonlijke verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 

Deze verantwoordelijkheid wordt in het voorstel voor de nieuwe Jeugdwet vormgegeven als een zorgplicht 

van gemeenten, de jeugdhulpplicht. De gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief 

toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde instellingen en zorgt 

dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, dit ook daadwerkelijk krijgt. 

De gemeente voert een samenhangend beleid ten aanzien van de jeugdhulp, de uitvoering van 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de jeugdgezondheidszorg en zorgt voor 

afstemming en samenwerking met onderwijs, zorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen en 

politie en justitie. Ook zet de gemeente expertise in op de juiste plaats. Hierbij is de vraag leidend en het 

aanbod flexibel. Ten slotte draagt de gemeente zorg voor maatregelen ter voorkoming van huiselijk geweld 

en kindermishandeling. Over de uitvoering van de taken dient de gemeente een beleidsplan en een 

verordening te maken. 

Concreet bestaat de jeugdhulpplicht van de gemeente in ieder geval uit: 

• het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en 

kinderopvang; 

het voorzien in een voldoende passend (dus effectief) aanbod van jeugdhulp; 

het adviseren over en het bepalen en inzetten van de aangewezen vorm van jeugdhulp, op een 

laagdrempelige en herkenbare wijze; de vereiste expertise dient daarbij op het juiste moment 

beschikbaar te zijn; 

het toegankelijk adviseren van professionals met zorgen over een jeugdige (consultatiefunctie); 

het verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming indien een 

kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk wordt geacht; 

het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van 

een jeugdige (maatschappelijke begeleiding); 

het eenvoudig adviseren van jeugdigen met vragen; 

het voorzien in een toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen die de maatregelen van 

kinderbescherming en jeugdreclassering uitvoeren; 

een samenhangend jeugdhulpbeleid en afstemming met onderwijs, zorg, maatschappelijke 

ondersteuning, werk en Inkomen en politie en justitie. 



De decentralisatie moet leiden tot en betere benutting van de eigen kracht, het sociale netwerk en de 
voorzieningen in een gemeente. Het accent zal liggen op participatie in de samenleving. De hele 
transformatie bestaat uit nieuwe wetgeving, een nieuw stelsel en een nieuwe uitvoeringspraktijk. 

Bezuiniging 
In het nieuwe jeugdstelsel ontvangen gemeenten een decentralisatie-uitkering in het Gemeentefonds. 
Hiervoor wordt een verdeelmodel ontwikkeld, met als uitgangspunt het principe van kostenoriëntatie. Op 
deze manier sluit het Gemeentefonds aan bij de kosten die gemeenten maken om aan maatschappelijke 
opgaven te voldoen. Dit betekent dat de gemeente ook de kosten dragen voor jeugdigen die zorgverlening 
krijgen in een andere gemeente. Net zolang als het gezin waaruit de jeugdige afkomstig is en vermoedelijk 
weer naar terugkeert, binnen deze gemeente blijft wonen. In de concept wettekst is opgenomen dat de 
gemeente kan besluiten om een persoonsgebonden budget (PGB) te verstrekken, met uitzondering van 
jeugdbescherming, jeugdreclassering en JeugdzorgPlus. 

Eigen bijdrage 
Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om voor jeugdhulp een eigen bijdrage te vragen. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor inning van deze eigen bijdragen, maar hebben de vrijheid om hiervan af te zien. 
Voor jeugdhulp zijn, conform de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de gemeenten vrij in de 
keuze voor het subsidiëren of aanbesteden van zorgaanbieders. 

Het jeugdzorgbudget, dat per 2015 met een decentralisatie-uitkering naar gemeenten wordt overgeheveld, 
wordt additioneel verlaagd met € 150 miljoen met een ingroei in 2015 en 2016. Gemeenten zullen deze 
taak veel doelmatiger uitvoeren door ontschotting, preventie/vroegtijdig signaleren, verschuiving van 
zwaardere naar lichtere zorg en eenvoudigere (indicatie-)procedures. Het 'recht op zorg', de 
Persoonsgebonden Budget 'kan' bepaling en de gemeentelijke taak worden in de nieuwe Jeugdwet zodanig 
beschreven JeugdzorgPlus door de overcapaciteit in het aanbod niet langer te bekostigen en de gemiddelde 
verblijfsduur te verlagen. 

Informatie over hoe de transitie/transformatie door de gemeenten in de regio West-Brabant west wordt 
opgepakt is te vinden in bijlage 1. 

Voorbeeld raakvlak passend onderwijs en nieuwe jeugdwet 
Een voorbeeld is dat tijdelijk het (speciaal) onderwijs begeleiding op grond van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten kan worden ingezet met als doel onderwijsactiviteiten mogelijk te maken. Deze 
begeleiding zal, wanneer de plannen van Kabinet Rutte 2 doorgaan, onder regie van de gemeenten vallen 
(Jeugdwet). Hoe de plannen verder vorm krijgen en of deze doorgaan (afhankelijk van steun in Eerste en 
Tweede Kamer) is op dit moment nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat er kansen liggen voor verbinding: 
het gaat immers om ondersteuning voor dezelfde kinderen als binnen passend onderwijs. 

1.1.3 Uitbreiding Wet niaatscliappelijlve ondersteuning 
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Enkele 
onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gaan vallen onder de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. De functie begeleiding (voor volwassenen) wordt met het bijbehorende vervoer 
gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook voor de functie kortdurend verblijf 
(voor volwassenen) geldt dat deze wordt gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Nieuwe vormen van ondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning vanaf 2015 zijn: 



• Ondersteuning bij zelfredzaamheid 
• Ondersteuning bij participatie 
• Beschermd wonen en opvang 
• Ondersteuning mantelzorg 
• Cliëntondersteuning 

Gemeenten krijgen beleidsvrijheid met betrekking tot de concrete invulling van de nieuwe Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015. Met deze beleidsvrijheid krijgen gemeenten de kans om de 
ondersteuning zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren. De leidende principes die voor de zes 
samenwerkende gemeenten' de basis zijn om maatschappelijke ondersteuning vorm te geven zijn: 
• uitgaan van eigen kracht; 
• regie bij de persoon zelf; 
• één gezin, één plan; 
• normale leven is leidend. 

Raakvlak passend onderwijs en overheveling taken van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar Wet 
maatsctiappélijke ondersteuning 
In het regeerakkoord VVD-PvdA is opgenomen dat extramurale begeleiding (inclusief dagbesteding en 
kortdurend verblijf) wordt overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. Het betreft de extramurale begeleiding voor volwassenen (> 18 jaar). Eén 
van de mogelijkheden voor jongeren na het speciaal voortgezet onderwijs is een vorm van (arbeidsmatige) 
dagbesteding op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is van belang om te zorgen voor 
een goede aansluiting tussen onderwijs en dagbesteding. 

1.1.4 Participatiewet 
Het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen (Wwnv) wordt vervangen door de nieuwe Participatiewet. In 
de Participatiewet voegt het kabinet de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel 
van de Wajong samen. De invoering staat gepland op 1 januari 2015. De participatiewet is op 2 december 
2013 naar de tweede Kamer gestuurd. De nieuwe wet houdt in grote lijnen het volgende in: 
• Wajong 

Een Wajong-uitkering is per 1 januari 2015 alleen nog mogelijk voor mensen die helemaal niet meer 
kunnen werken ('volledig en duurzaam arbeidsongeschikt'). Wie nog wel kan werken, valt dan onder de 
Participatiewet en valt onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeente. 
De huidige Wajongers worden herkeurd. 

• Wet sociale werkvoorziening 
Per 1 januari 2015 vindt er geen instroom meer plaats in de sociale werkvoorziening. Wie nu in een 
sociale werkplaats werkt, kan er blijven werken. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2015 zelf 30.000 
'beschutte werkplekken' organiseren. Zij krijgen hiervoor geld van de Rijksoverheid. Beloning sluit aan 
bij de CAO van de werkgever (reguliere werkgever of de gemeente als werkgever). 

• Loonkostensubsidie 
Voor iedereen die straks onder de Participatiewet valt (mensen met bijstand, Wajong, Wsw) geldt het 
systeem van de zogeheten loonkostensubsidie. Dit betekent dat de overheid het verschil tussen de 
loonwaarde (afgeleid van de productiviteit van de werknemer) en het wettelijk minimumloon betaalt 
(maximaal 70% van het wettelijk minimumloon). De werkgever betaalt het verschil tussen het wettelijk 
minimumloon en het cao-loon van de werknemer. 

Etten-Leur, Haiderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert 



• Meer mensen met arbeidshandicap aan het werk 
Werkgevers zijn bereid in totaal 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. 
Ook is afgesproken dat de overheid 25.000 mensen extra aan het werk helpt. Als de werkgevers en de 
overheid de jaarlijkse aantallen niet halen, dan komt er een quotumregeling. Deze afspraken staan in 
het sociaal akkoord. 

Raakvlak passend onderwijs en Participatiewet 
Een belangrijke doelstelling van de participatiewet is een verminderde instroom in de Wajong en de sociale 
werkvoorziening. Dat zijn voorzieningen waar veel jongeren met een beperking gebruik van maken. 
Jonggehandicapten die gedeeltelijk kunnen werken, gaan vallen onder de participatiewet en dus onder het 
beleid van de gemeenten. Van belang voor de gehele samenleving is dat zoveel mogelijk mensen deel 
nemen aan de arbeidsmarkt. Hier ligt de verbinding met passend onderwijs. Gemeenten zullen namelijk een 
beroep doen op scholen om het toekomstperspectief van leerlingen centraler te stellen 
(ontwikkelingsperspectief). 

1.1.5 Mijlpalen van de vier transities 
In onderstaand figuur zijn de belangrijkste mijlpalen van passend onderwijs en de drie gemeentelijke 
transities overzichtelijk tegenover elkaar gezet. 
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2 Samenwerking is noodzakelijk 

Overlap tussen onderwijs 
en de zorg voor jeugd 
vanuit genr̂ eenten 

Figuur 1 Overlap tussen passend onderwijs en gemeentelijke zorg voor jeugd 

Samenwerking tussen gemeenten en het voortgezet onderwijs is noodzakelijk, omdat passend onderwijs de 

gemeentelijke taken raakt ten aanzien van het jeugdbeleid. Wet maatschappelijke ondersteuning en de 

Participatiewet. 

Dit komt vooral tot uiting door het zogenaamde "stapelingseffect". Dezelfde jeugdigen of gezinnen krijgen 

te maken met gevolgen van twee of meer ontwikkelingen in het sociale domein. In gezinnen waar meerdere 

ontwikkelingen samenkomen, levert een afzonderlijke aanpak vanuit één sector te weinig op. 

Samenwerking tussen gemeenten en scholen is dan noodzakelijk om een kind en het gezin, indien nodig, te 

ondersteunen. Een integrale aanpak staat voor maatwerk voor de burger en is efficiënter, effectiever en 

doelmatiger. 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil door een aantal wettelijke verplichtingen ervoor 

zorgen dat scholen en gemeenten beter samenwerken. Schoolbesturen voortgezet onderwijs hebben met de 

invoering van passend onderwijs de plicht gekregen om met gemeenten te overleggen over: 

• het ondersteuningsplan passend onderwijs; 

• de afstemming over hulp aan kind met jeugdhulpinstellingen; 

• de afstemming over onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. 

Ook gemeenten hebben vanuit het Rijk een aantal kaders opgelegd gekregen. Via de concept jeugdwet 

worden een aantal verplichten opgelegd aan gemeenten waarbij de aansluiting met het voortgezet onderwijs 

gezocht moet worden over; 

• het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en kinderopvang; 

• het overeenstemming gericht overleg met onderwijs over jeugdhulpplannen; 

• de afstemming met onderwijs over hulp aan kind. 

Door middel van deze verplichtingen wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bereiken dat 

gemeenten en het voortgezet onderwijs elkaar gaan vinden en afspraken maken over de in hoofdstuk 4 

opgenomen thema's (zie pagina 14-15 ). Van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgen de 

gemeenten en samenwerkingsverbanden veel vrijheid om onderling afspraken te maken. De zorg in en 



rondom het onderwijs aan leerlingen moet afgestemd worden met de zorg die een gemeente of een regio 
aan al haar inwoners biedt. Het is de bedoeling dat gemeenten en samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs uiteindelijk in een 'op overeenstemming gericht overleg' met het ondersteuningsplan instemmen 
en de bestuurlijke klap geven. Binnen de Regionaal Educatieve Agenda zal het proces richting dit formele 
moment plaatsvinden. De gemeenten Roosendaal, Haiderberge, Moerdijk en het samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs gaan daarbinnen de afstemming vormgeven. 

2.1 Een Regionale educatieve agenda 
De gemeenten Roosendaal, Haiderberge en Moerdijk en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 
constateerden dat de ontwikkelingen, zoals beschreven in hoofdstuk 1, samenwerking noodzakelijk maken 
om afspraken te maken over zorg in en om de school. De afspraken dienen op regionaal niveau gemaakt te 
worden, omdat het voortgezet onderwijs en de bijbehorende leerlingenstroom het lokale niveau 
overstijgen. Om de afspraken te maken is er een (ambtelijke) projectgroep gestart om een 
bestuursopdracht te concretiseren. Deze bestuursopdracht houdt het formuleren en het implementeren 
van een Regionaal Educatieve Agenda voortgezet onderwijs in. 

De partners binnen het Regionaal Educatieve Agenda hebben gezamenlijk de volgende missie opgesteld: 
"Gezien de komende ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugd(zorg) is het maken van 
afspraken rondom de noodzakelijke zorg om en in de school belangrijk. Een Regionale Educatieve Agenda is 
een uitstekend middel om samen afspraken te maken rondom het centrale thema zorg. De Regionale 
Educatieve Agenda is een dynamische agenda die per periode kan meebewegen met de belangrijke 
ontwikkelingen. Voor de eerste Regionaal Educatieve Agenda, de periode 2013-2016 wordt nadrukkelijk 
gekozen voor het thema zorg binnen het voortgezet onderwijs. De Regionaal Educatieve Agenda is een 
gezamenlijke agenda van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Roosendaal en de drie 
gemeenten binnen dit samenwerkingsverband. Hier vindt de Regionaal Educatieve Agenda ook haar 
afbakening; leerlingen in de leeftijd 12 - 20 jaar die onderwijs volgen binnen de scholen van het 
samenwerkingsverband. Tussen de partners van de Regionaal Educatieve Agenda is overeengekomen dat er 
continue aandacht is voor de verschillende schaalniveaus waarop afspraken worden gemaakt. Zo worden 
alleen afspraken gemaakt die ondersteunend zijn aan en aanvullend zijn op afspraken die op andere 
schaalniveaus en in andere gremia worden gemaakt." 
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3 Visie, Ambitie en Uitgangspunten van de Regionaal Educatieve Agenda 

3.1 Visie 
Een visie op de verbinding passend onderwijs en jeugdhulp bestaat uit twee delen, namelijk: 

1. Een inhoudelijke visie 
2. Een visie op de bestuurlijke samenwerking 

De gemeenten Haiderberge, Moerdijk en Roosendaal en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 
hanteren de volgende inhoudelijke visie: 
De partners in de Regionaal Educatieve Agenda, liet samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 
Roosendaal en de gemeenten Haiderberge, Moerdijk en Roosendaal, werken gezamenlijk aan winst voor de 
jeugd. Beide partners vinden dat een jeugdige moet kunnen opgroeien tot een zelfredzame volwassene in 
zijn/haar omgeving. De partners gaan uit van de eigen kracht van de jeugdige en zijn omgeving. Soms dient 
de eigen kracht van de jeugdige en zijn/haar omgeving versterkt te worden. Hien/oor is een samenhangend 
stelsel van onderwijs, hulp, ondersteuning en zorg nodig. Gemeenten en het onderwijs dragen bij aan dit 
stelsel door een goede samenwerking te organiseren tussen het onderwijs en de door de gemeenten 
gefinancierde jeugdhulp. 

De gemeenten Haiderberge, Moerdijk en Roosendaal en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 
hanteren de volgende visie op de bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en het voortgezet 
onderwijs: 
Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en de gemeenten erkennen dat de jeugdigen die passend 
onderwijs nodig hebben, vaak dezelfde jeugdigen zijn die hulp en ondersteuning vanuit de jeugdzorg nodig 
hebben. 
Waar passend onderwijs de gemeentelijke taak ten aanzien van het jeugdbeleid raakt, zien en erkennen de 
partners de noodzakelijkheid van samenwerking. Deze samenwerking vindt plaats in een dynamische 
omgeving, waar oplossingen worden geboden voor jeugdigen die bescherming nodig hebben. Deze 
dynamische omgeving vraagt samenwerking in dialoog en het over de eigen grenzen heen kijken, om zo de 
vastgestelde ambitie te kunnen bereiken. 

Belangrijk bij de samenwerking is dat duidelijk is voor alle partners wat ze samen willen bereiken, het 
handelen van elkaar en wie wat doet. Met andere woorden: over de richting en doel van de samenwerking is 
nagedacht en rollen en verantwoordelijkheden van iedere partner zijn helder en beschreven. 

3.2 Ambitie 
Het gezamenlijk streven van de Regionaal Educatieve Agenda partners is erop gericht om het kind of de 
jongere de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen tot een zelfredzame volwassene in zijn/haar 
sociale context. Zij doen dit door bij te dragen aan het ontwikkelen van talenten, sociale en cognitieve 
competenties en mogelijkheden van de jeugdigen, met daarbij oog voor de uniekheid van ieder persoon, en 
daar waar nodig bruggen te slaan tussen jeugdigen en hun omgeving. De bijdrage van de partners vindt 
plaats in samenspraak met de jeugdige en zijn/haar ouders. 

Deze ambitie impliceert: 
1. een gezamenlijke aanpak: ketenaanpak, doorgaande lijnen, koppeling van alle 

ontwikkelingsgebieden (link onderwijs-zorg-welzijn); 
2. uitgaan van de mogelijkheden van jeugdigen: uniekheid van ieder individu en zijn behoefte; 
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3. belang van de rol van de jeugdigen in de samenleving en vice versa. 

Bij de ambitie speelt een belangrijk dilemma: Eigen kracht staat centraal in het nieuwe jeugdzorg stelsel. 
Voorwaarde voor het stimuleren van de eigen kracht is een actieve betrokkenheid bij beleid én inspraak op 
eigen zorg en ondersteuning. Door de doelgroep te betrekken bij beleidsuitvoering, beleidstoetsing en 
beleidsvorming wordt het draagvlak ervan vergroot. Ook kan men door cliëntenparticipatie beter inspelen 
op de behoeften van de gebruikers en gebruik maken van de reeds aanwezige expertise. Via de Wet 
passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Door de opgelegde zorgplicht zullen zij meer de regie 
nemen en is er minder ruimte voor het eigen kracht denken van jongeren en ouders. Dit maakt dat de 
keuzevrijheid voor en het eigen kracht denken van jongeren en hun ouders binnen de jeugdzorg groter zal 
zijn dan in het voortgezet onderwijs. 

3.3 Gezamenlijke uitgangspunten 
De twee visies met betrekking tot jeugd(zorg) en passend onderwijs kennen meerdere overeenkomsten. 
Beide visies hebben als doel jongeren een zo optimaal mogelijk ontwikkelingsperspectief te bieden. Het 
denken in beperkingen en problemen laten we achter ons en maakt plaats voor het denken in kansen en 
talenten. Wat jongeren wél kunnen is het vertrekpunt! Het streven naar brede maatschappelijke 
zelfstandigheid van de jongeren van nu wordt voor een groot deel bepaald door: 

• Uitgaan van de eigen kracht van de jeugdige, zijn/haar gezin en omgeving en indien nodig de eigen 
kracht van jeugdigen en ouders versterken; 

• op maat gesneden extra ondersteuning/passende zorg op momenten, dat het nodig is; 
• versterken van de kracht van de professionals; 
• de vraag centraal; 
• zoveel mogelijk de zorg rondom de jeugdige en zijn/haar gezin organiseren, indien mogelijk. 
• dynamische samenwerking tussen jeugdige en zijn/haar ouders en de professionals, die gebaseerd is 

op dialoog met jeugdigen en ouders; 
• aandacht voor een kleine groep jongeren die zich nooit tot een zelfstandige volwassene zal 

ontwikkelen en waar een ondersteuning altijd een rol zal spelen^; 
• Integrale beoordeling van meervoudige ondersteuningsbehoeften, dicht bij de signaleringsplaats. 
• Integrale ondersteuning in/door (speciaal) onderwijs en hulpverlening in één arrangement. 

2 Bij het uitstroomprofiel dagbesteding vervalt de kwallficatieplicht (zie Wet op voortgezet speciaal onderwijs). 
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4 Taken en aansluitingsopgave 

Bij de aansluiting tussen passend onderwijs en de gemeentelijke taken op het gebied van hulp, 
ondersteuning en zorg aan jeugdigen spelen drie partijen een rol: 

1. de ouders en jeugdigen 
2. de gemeente 
3. het onderwijs 

4.1 Ouders en jeugdigen 
Het uitgangspunt is dat de ouders en het kind zelf een actieve rol hebben om in eerste instantie zelf of met 
behulp van hun netwerk te proberen problemen op te lossen. Ouders zijn dus zelf verantwoordelijk voor 
het veilig en gezond laten opgroeien van hun kinderen. Voor de ouders dient het duidelijk te zijn dat zij zelf 
de regie in handen nemen en houden over de opvoeding van hun kinderen. Opvoeden vindt niet alleen 
binnen het gezin plaats, maar ook binnen de informele netwerken van het gezin, zoals familie, vrienden en 
de buurt. 
Eventuele benodigde hulpverlening zal niet meteen de zorgtaken over nemen, maar veeleer aansluiten op 
de eigen kracht van het gezin, hun sociale netwerk en het ondersteuningsaanbod van het voortgezet 
onderwijs. 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het regulier onderwijs wordt in passend onderwijs 
ook een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Het ontwikkelingsperspectief wordt door het bevoegd gezag 
van de school vastgesteld na overleg met de ouders. Tenminste één keer per jaar evalueren school en 
ouders het perspectief. Een goede afstemming tussen school en ouders is van belang om eventuele 
problemen te voorkomen of vroegtijdig op te lossen. Zijn ouders het desondanks niet eens met het 
vastgestelde ontwikkelingsperspectief, dan mogen zij hierover een oordeel vragen aan de landelijke 
geschillencommissie passend onderwijs. 

4,2 Taken van de gemeente 
De gemeente dient zorg te dragen voor afstemming en samenwerking met het voortgezet onderwijs (uit 
consultatieversie Jeugdwet). In het takenpakket van de gemeenten komen thema's naar voren die direct 
raken aan de taken van het voortgezet onderwijs. 

Taken van de gemeenten 
Leerplicht Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een 

startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor 
jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht. De leerplichtambtenaar houdt 
toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Naast de leerplichtambtenaar hebben 
scholen, ouders en werkgevers een rol bij het toezicht op de kwalificatieplicht. In West-
Brabant wordt reeds door 18 gemeenten samengewerkt op de administratieve taken van 
de leer- en kwalificatieplicht. Het aantal beschikbare FTE voor de leerplichtambtenaar 
verschilt per gemeente. 

Onderwijshuisvesting Op basis van de Wet Primair Onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet Voortgezet 
Onderwijs is elke gemeente verplicht redelijkerwijs te voorzien in huisvesting van 
scholen. Het gaat dan specifiek om de verantwoordelijkheid voor nieuwbouw en 
uitbreiding (inclusief de eerste inrichting) en voor herstel van constructiefouten aan het 
gebouw. 

Leerlingenvervoer Gemeenten hebben de (wettelijke) zorgplicht 'passend vervoer' aan te bieden. Hiervoor 
zijn zij verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van leerlingen -
onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging van de 
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vervoerkosten van en naar school. Uitgangspunt van de regeling is een vergoeding op 
basis van de kosten van het openbaar vervoer, zo nodig met begeleiding. Onder bepaalde 
voorwaarden kunnen ouders voor hun kind aanspraak maken op aangepast vervoer, in 
taxi's of taxibusjes. Hiertoe sluiten gemeenten contracten met een vervoerder. In de 
meeste gemeenten moet het vervoer worden aanbesteed. 
Vergoeding vindt plaats op basis van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school van de soort waarop een leerling is aangewezen (op grond van zijn 
lichamelijke of geestelijke toestand) én van de verlangde godsdienstige richting of 
levensbeschouwing (een zogeheten bijzondere school), dan wel de openbare school. 

Voortijdig 
schoolverlaten (VSV) en 
Aansluiting 
arbeidsmarkt 

Om meer grip te krijgen op het terugdringen en voorkomen van voortijdig schoolverlaten 
is Nederland verdeeld in 39 Regionale Meld- en Coördinatiepunten. De kerntaken van 
een Regionaal Meld- en Coördinatiepunt zijn: 
• Een sluitende melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van voortijdig 

schoolverlaters 
• Het bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio die te 

maken hebben met jongeren tot 23 jaar 
• Het realiseren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk traject op maat 

voor de jongere die extra zorg nodig heeft. 
Om deze kerntaken uit te voeren is per regio een contactgemeente aangewezen. Deze 
contactgemeente is de coördinator in een regionaal samenwerkingsverband van 
overheid, onderwijs, jeugdzorg, justitie en arbeid. Het Rijk geeft de gemeenten financiële 
middelen hiervoor. 
Een beleidsthema dat raakt aan voortijdig schoolverlaten is de aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen, partijen uit arbeidsmarkt, bedrijfsleven en 
gemeenten en rijksoverheid kunnen gezamenlijk voorkomen dat jongeren zonder 
diploma (startkwalificatie) de arbeidsmarkt op gaan. Verbindingen tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt zijn nodig om jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn, weer 
op het juiste pad richting kwalificatie krijgen. Jongeren zonder startkwalificatie staan bij 
economische tegenwind als eerste weer op straat. Dit kost de samenleving geld door een 
groter beroep op sociale voorzieningen. 

Preventief jeugdbeleid Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente verantwoordelijk voor 
op preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van 
ouders met problemen met opvoeden. Dit prestatieveld heeft betrekking op de in een 
gemeente wonende jeugdigen - en in voorkomende gevallen hun ouders - bij wie sprake 
is van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals 
schooluitval of criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg 
niet nodig is dan wel voorkomen kan worden. Dit beleidsterrein geldt als aanvulling op in 
andere wetgeving, zoals de Wet Publieke Gezondheid en de Leerplichtwet, vastgelegde 
taken. 
Vanuit de wet Publieke Gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor de 
jeugdgezondheidszorg voor jeugdigen van O tot 19 jaar. 

Jeugdgezondheidszorg 

Vanaf 2015 zijn de gemeenten ook verantwoordelijke voor (zie hoofdstuk 1): 

• Begeleiding, kortdurend verblijf en dagbesteding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten -> 

Nieuwe Jeugdwet) 

• Jeugdhulp en toegang tot kinderbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten worden bestuurlijk 

en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de vormgeving en uitvoering van het beleid. De gemeente krijgt de rol van 

regisseur. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het budgetbeheer en de sturing 

op de werking van het gehele stelsel. 

• Vanaf 2015 worden zij tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. 

4.3 Taken van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 
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. Het ondersteuningsplan moet de volgende punten bevatten: 
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Het niveau van basisondersteuning dat op alle vestigingen van scholen in het 
samenwerkingsverband aanwezig is. 
De manier waarop een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen 
en tussen de scholen wordt georganiseerd, zodat leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelingsproces doormaken en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend 
mogelijke plaats in het onderwijs krijgen. 
De afspraken (procedure en criteria) die de bevoegde gezagsorganen hebben gemaakt over de 
verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra ondersteuning en de voorzieningen 
voor extra ondersteuning aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting. 
De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs en 
voor voortgezet speciaal onderwijs. 
De procedure en het beleid voor de terugplaatsing of overplaatsing naar het voortgezet onderwijs 
voor leerlingen van wie de duur van de toelaatsbaarheidsverklaring is afgelopen. 
De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het voortgezet onderwijs aan 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
De wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de ondersteuningsvoorzieningen en 
over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders. 
De afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen voor zware ondersteuning voor 
leerlingen die na de jaarlijkse teldatum van 1 oktober instromen in het (voortgezet) speciaal 
onderwijs, inclusief de afspraken die zijn gemaakt over de overdracht van middelen aan het 
samenwerkingsverband door scholen bij een ontoereikend budget voor lichte ondersteuning. 

4.3.1 Uitwerking taken door samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal 
Om uitvoering te geven aan de beschreven visie, doelstellingen en uitgangspunten wordt in het 
Ondersteuningsplan het ondersteuningsprofiel van het Samenwerkingsverband vastgelegd. Dit profiel gaat 
uit van de driedeling "basisondersteuning, breedteondersteuning en diepteondersteuning". 

Basisondersteuning 
De basisondersteuning wordt op het niveau van het Samenwerkingsverband vastgesteld en geldt voor alle 
reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband verstaat onder de 
"basisondersteuning" de afgesproken preventieve en licht curatieve activiteiten en interventies die: 

• Binnen de onderwijszorgstructuur van de school vallen; 
• Onder regie en verantwoordelijkheid van de school worden uitgevoerd; 
• Waar nodig met inzet van expertise van anderen worden uitgevoerd; 
• Geen indicatiestelling kennen; 
• Bekostigd worden uit de eigen lumpsum; 
• Planmatig worden uitgevoerd; 
• Een overeengekomen kwaliteitsniveau hebben. 

De preventieve en licht curatieve activiteiten uit de basisondersteuning zijn: 
• Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei-, en opvoedingsproblemen; 
• Aanbod voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie; 
• Onderwijsprogramma's en leerlijnen die afgestemd zijn op leerlingen met een meer of mindere 

intelligentie; 
• Fysieke toegankelijkheid; 
• Orthodidactische en/of (ortho)pedagogische hulpprogramma's; 
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• Protocol voor medisch handelen. 

Breedteondersteuning en diepteondersteuning 

De discussie binnen het samenwerkingsverband richt zich nu op de invulling van de breedte- en 

diepteondersteuning. Onder voorbehoud van wijzigingen is dit een eerste invulling van beiden. 

Voor het samenwerkingsverband bestaat de breedteondersteuning uit twee mogelijkheden voor leerlingen 

die extra ondersteuning nodig hebben. 

1. De leerling in de klas blijft en daar extra ondersteuning ontvangt. 

2. De leerling wordt tijdelijk uit de klas gehaald en naar een tussentijdse/bovenschoolse voorziening 

wordt doorverwezen. De leerling blijft ingeschreven op de school voor voortgezet onderwijs. 

Bovenschoolse voorzieningen zijn: herstart. Rebound en Op de rails. 

Bij de breedteondersteuning is een cruciale rol weggelegd voor het Zorg- en Adviesteam. Via het Zorg- en 

Adviesteam is er contact met de gemeente en de samenwerking met de jeugdzorg. Deze ondersteuning 

wordt gefinancierd door het samenwerkingsverband. 

De diepteondersteuning betreft voorlopig volgens het samenwerkingsverband het speciaal voortgezet 

onderwijs. Ook hier is samenwerking met gemeenten en jeugdzorg noodzakelijk. Financiering van de 

diepteondersteuning wordt in het 'op overeenstemminggericht overleg' besproken en vastgelegd. 

4.4 Aansluitingsopgave 
De wijze waarop gemeenten en samenwerkingsverbanden afspraken maken over de samenwerking met 

elkaar is vrij. Samenwerkingsverbanden en gemeenten dienen hier in een op overeenstemmingsgericht 

overleg onderling uit te komen aldus het ministerie. Het kabinet hoopt dat het vormgeven van de 

samenwerking in regionaal verband plaats gaat vinden. De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is volgens het 

ministerie van 
thuiszjtters 
orvderwijshuisvesting 
leerlingenvervoer 
aansluiting arbeidsmarkt 

zorgstructuur 
schakelfuncti 

in en om de 
ïSfZATCJC 

slurtende informatieketen 
sctiakeffuncUes naar jeugdzorg 
integraat indiceren en arrangeren 

Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap 

(OCW) een goed 

instrument voor 

het vormgeven 

van deze 

samenwerking. 

Figuur 2: 

Aansluitingsopgave 

gemeenten en 

samenwerkingsverb 

and. 
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5 Beleidsagenda Regionaal Educatieve Agenda 
In dit hoofdstuk worden de ambities vanuit de stuurgroep Regionaal Educatieve Agenda vertaald naar 
agendapunten. Agendapunten voor de thema's zijn: 

• Samenhang onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd; 
• Overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs; 
• Tegengaan voortijdig schoolverlaten en thuiszitters 
• Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en Middelbaar 

Beroepsonderwijs 
• Passend onderwijs in relatie tot onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer 

De agendapunten zijn, voor zover mogelijk, resultaatgericht geformuleerd. In bijlage 3 vindt u per thema de 
uitgewerkte actieplannen om onderstaande punten te bereiken. 

A. Samenhang onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd 
• Vormgeven van ondersteuningsplan conform wettelijk kader, zodat iedere leerling een 

passende plek in het onderwijs heeft. 
• Realiseren aansluiting en afstemming Zorg- en Adviesteam - Centrum voor Jeugd en 

gezin, mede op basis van evaluatie van het Nederlands Jeugdinstituut. 
• Snelle aansluiting en afstemming van (jeugd) zorgaanbod bij de vindplaats. 
• Vormgeven integrale indicatie en ondersteunings-arrangementen omwille aansluiting en 

afstemming passend onderwijs - jeugdzorg door middel van 1 centrale toegang voor zorg 
voor jeugd (toekenning/indicatie en consultatie) 

B. Overgang po-vo-mbo 
Overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs 

• Het maken van overdrachtsafspraken met alle scholen binnen de regio van het 
samenwerkingsverband 

• Vormgeven van een uniforme warme overdracht 
• Inzicht krijgen in de aansluitingsproblematiek op gebied van taal en rekenen (in relatie tot 

C inzicht in reden dat de overgang po-vo leidt tot uitval van leerlingen) 
Overgang voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs 

• Het maken van overdrachtsafspraken 
• Vormgeven van een uniforme warme overdracht 
• Inzicht krijgen in de aansluitingsproblematiek op gebied van taal en rekenen (in relatie 

tot C inzicht in de reden dat de overgang voortgezet onderwijs - middelbaar 
beroepsonderwijs leidt tot uitval van leerlingen) 

C. Tegengaan voortijdig schoolverlaten en thuiszitters 
Het verminderen van de thuiszitters dat in staat is onderwijs te volgen naar maximaal 1 
procent. 
Iedere leerling staat ingeschreven op een school en volgt onderwijs. 
Werkbare definitie van begrip thuiszitter voortgezet (speciaal) onderwijs. 
Het organiseren van een "meldpunt" (ronde tafel), waar alle thuiszitters worden gemeld 
en mogelijkheden worden besproken. 
Terugbrengen aantal voortijdig schoolverlaters met 36% in 2016 in vergelijking met 2012. 
Werkwijze geïmplementeerd om uitval risicoleerlingen bij overgang voortgezet onderwijs 
- middelbaar beroepsonderwijs te voorkomen. 
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• Er zijn reguliere afspraken voortgezet onderwijs / leerplichtambtenaar met betrekking 
tot overgang / inzicht risicoleerlingen. 

+ Inzet transfercoach op alle scholen.  
» Verbeterde administratieve proces in-en uitschrijving met Middelbaar beroepsonderwijs. 

D. Aansluiting onderwijs - arbeidsmarl<t voortgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs 
• Koppeling met het 30 overleg 
• Ontwikkeling van de participatiewet volgen 
• Aansluiting tussen het V(S)0 en de onderkant van de arbeidsmarkt onderzoeken 

E. Passend onderwijs in relatie tot onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer 
• Adequate onderwijshuisvesting (inclusief plusvoorzieningen). 
• Adequaat leerlingenvervoer. 
• Afstemming onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. 
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5.1 Werkagenda 

Project Doel Resultaat Acties schooljaar 2013-2014 
A Samenhang onderwijs-, 
ondersteunings- en 
hulpstructuur voor jeugd 

A l vormgeven van ondersteuningsplan 
conform wettelijk kader 

iedere leerling heeft een passende plek in het 
onderwijs 

afronding ondersteuningsplan en 
overeenstemming tussen partijen 
Jaarlijkse evaluatie 

A Samenhang onderwijs-, 
ondersteunings- en 
hulpstructuur voor jeugd 

A2 realiseren aansluiting en afstemming Zorg
en Adviesteam- Centrum voor Jeugd en Gezin, 
mede op basis van evaluatie van het 
Nederlands Jeugdinstituut. 

snelle aansluiting en afstemming van (jeugd) 
zorgaanbod bij de vindplaats 

ontwikkelen procedure 
jaarlijkse evaluatie 

A Samenhang onderwijs-, 
ondersteunings- en 
hulpstructuur voor jeugd 

A3 vormgeven integrale indicatie en 
ondersteunings-arrangementen omwille 
aansluiting en afstemming passend onderwijs -
jeugdzorg 

1 centrale toegang voor zorg voor jeugd 
(toekenning/indicatie en consultatie) 

formeren werkgroep met (circa 4) mensen 
uit onderwijs en ambtenaren jeugd. Met de 
opdracht de good practices te 
inventariseren; in iedergeval de 
Plusvoorziening, 
jaarlijkse evaluatie 

B Overgang Primair 
Onderwijs - Voortgezet 
Onderwijs - Middelbaar 
beroepsonderwijs 

Bl het maken van regionale 
overdrachtsafspraken 

ouders en scholen voor primair onderwijs 
krijgen duidelijkheid over de wijze van 
aanmelding van het kind 
scholen voor voortgezet onderwijs krijgen 
de leerlingen op een uniforme wijze 
aangeleverd 

huidige overdrachtsprocedures in kaart 
brengen 

B Overgang Primair 
Onderwijs - Voortgezet 
Onderwijs - Middelbaar 
beroepsonderwijs 

B3 Inzicht krijgen in de aansluitingsproblematiek 
op gebied van taal en rekenen (primair en 
voortgezet onderwijs) 

Leerlingen begeleiden richting het vereiste 
referentieniveau 

Pilot Moerdijk starten^ 
Evaluatie 

' In de gemeente Moerdijk start eind 2013 een lokale pilot vanuit het overleg primair onderwijs - voorgezet onderwijs. Een werkgroep bestaande uit leerkrachten uit 
groep 7 en 8 en docenten uit de sectie Nederlands en Wiskunde, zullen naar aanleiding van een eerdere analyse van de toetsing van leerlingen in groep 7 en 8 en de 
brugklas een gericht plan opstellen om een doorgaande leerlijn op gebied van taal en rekenen vorm te geven. Het streven is om uitval op de referentieniveaus in het 
primair onderwijs en voortgezet onderwijs te verminderen. 
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C Tegengaan voortijdig 
schoolverlaten en 
thuiszitters 

Cl Het verminderen van de thuiszitters dat in 
staat is onderwijs te volgen naar maximaal 1% 

C2 Terugbrengen aantal voortijdig 
schoolverlaters met 36% in vergelijking met 
2012 + inzet transfercoach op alle scholen 

Iedere leerling staat ingeschreven op een 
school en volgt onderwijs 
Werkbare definitie van begrip thuiszitter 
voortgezet (speciaal) onderwijs 
Absoluut verzuimers: het organiseren van 
een "meldpunt" (ronde tafel), waar alle 
thuiszitters worden gemeld en 
mogelijkheden worden besproken 
Werkwijze geïmplementeerd om uitval 
risicoleerlingen bij overgang vo-mbo te 
voorkomen. 
Er zijn reguliere afspraken voortgezet 
onderwijs/ leerplicht ambtenaar met 
betrekking tot overgang/inzicht 
risicoleerlingen 
Verbeterde administratieve proces in- en 
uitschrijving met Middelbaar 
Beroepsonderwijs 

Analyseren gegevens thuiszitters Dienst 
Uitvoering Onderwijs. 
Werkdefinitie bepalen thuiszitter 
voortgezet (speciaal) onderwijs 
Evaluatie medio 2014 

Analyseren gegevens voortijdig 
schoolverlaters Dienst Uitvoering 
Onderwijs per school en per 
postcodegebied binnen 
samenwerkingsverband op definitie, 
(evaluatie medio 2014) 
Analyseren waarom deze leerlingen 
voortijdig schoolverlater zijn, evaluatie 
van reeds ondernomen acties, 
ontwikkelingsperspectief voortijdig 
schoolverlater beschrijven en voorstellen 
welke stappen er door wie ondernomen 
worden. (Evaluatie januari 2014) 
Afspraken met Regionaal 
Opleidingscentrum West-Brabant over 
tijdstip inschrijfbewijzen naar Voortgezet 
(Speciaal) Onderwijs sturen (Evaluatie 
medio 2014) 

D Aansluiting onderwijs -
arbeidsmarkt Voortgezet 
(Speciaal) Onderwijs en 
Middelbaar 
Beroepsonderwijs 

Door de werkgroep nader in te vullen 

E Passend onderwijs in 
relatie tot 
onderwijshuisvesting en 
leerlingenvervoer 

El Binnen het ondersteuningsplan de 
zorgprofielen afstemmen op de benodigde en 
beschikbare onderwijshuisvesting (inclusief 
plusvoorzieningen 

Voor iedere leerling is adequate 
onderwijshuisvesting beschikbaar 

Huidige knelpunten in beeld brengen, 
zoals vervoer rebound. 

E2 Binnen het ondersteuningsplan de 
zorgprofielen afstemmen met het benodigd 
leerlingenvervoer 

Voor iedere leerling is de 
onderwijshuisvesting bereikbaar 

Huidige knelpunten in beeld brengen, 
zoals vervoer rebound 
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Project Doel Resultaat Acties schooljaar 2014-2015 
A Samenhang onderwijs-, 
ondersteunings- en 
hulpstructuur voor jeugd 

A3 Vormgeven integrale Indicatie en 
ondersteuningsarrangementen omwille van 
aansluiting en afstemming passend onderwijs 
en jeugdzorg 

Eén centrale toegang voor zorg voor jeugd 
(toekenning/indicatie en consultatie). 

Advies formuleren betreffende integrale 
signalering en contextanalyse en daarnaast 
Integrale ondersteuningsarrangementen. 

B Overgang Primair 
Onderwijs - Voortgezet 
Onderwijs - Middelbaar 
Beroepsonderwijs 

Bl het maken van regionale 
overdrachtsafspraken 

ouders en scholen voor primair onderwijs 
krijgen duidelijkheid over de wijze van 
aanmelding van het kind 
scholen voor voortgezet onderwijs krijgen 
de leerlingen op een uniforme wijze 
aangeleverd 

Keuze voor digitaal overdrachtsdossier 
Afspraken over een uniforme overdracht 
vastleggen 

B2 Vormgeven van een uniforme warme 
overdracht (van primair naar voortgezet 
onderwijs) 

Leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte in beeld krijgen en 
houden 
Een doorgaande zorglijn vormgeven 

(relatie tot onderdeel A) 

Inzicht krijgen in de zorgstructuren in het 
primair en voortgezet onderwijs 
De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin 
in deze zorgstructuren benoemen. 
Beschrijven van een gezamenlijke zorglijn 
en in het bijzonder het overdrachtsmoment 
Uitvoeren pilots  

B3 Inzicht krijgen in de aansluitingsproblematiek 
op gebied van taal en rekenen (primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs) 

Leerlingen begeleiden richting het vereiste 
referentieniveau 

B4 Het maken van overdrachtsafspraken tussen 
voortgezet onderwijs-middelbaar 
beroepsonderwijs 

Invoeren van metingen op alle scholen 
voor voortgezet onderwijs binnen de 
regio. 
Analyse van toetsing van scholen voor 
voortgezet onderwijs die meting 
uitvoeren. 
Analyse bespreken met scholen voor 
primair onderwijs 
Jaarlijkse analyse metingen en resultaten 
extra begeleiding in voortgezet onderwijs 
Resultaten pilot Moerdijk. 

Een uniforme manier van overdracht 
Minder uitval van leerlingen 

In kaart brengen waar de leerlingen het 
Middelbaar Beroepsonderwijs bezoeken. 
Komen tot een overdrachtsafspraak met 
de colleges binnen het Regionaal 
Opleidingscentrum West-Brabant 
Evaluatie medio 2015 

B5 Vormgeven van een uniforme warme 
overdracht (van Voortgezet Onderwijs naar 
Middelbaar Beroepsonderwijs) 

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
in beeld krijgen en houden 
Een doorgaande zorglijn vormgeven (relatie 
tot onderdeel A) 

Verkennen 
Inzicht krijgen in de zorgstructuren in het 
voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs in de regio. 
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De rol van het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in deze zorgstructuren benoemen. 
De rol van de transfercoach in dit proces 
duiden. 

Jaarlijkse evaluatie 

Beschrijven 
Beschrijven van een gezamenlijke zorglijn 
en in het bijzonder het 
overdrachtsmoment 
Uitvoeren pilots  

C Tegengaan voortijdig 
schoolverlaten en 
thuiszitters 

Cl Het verminderen van de thuiszitters dat in 
staat is onderwijs te volgen naar maximaal 1% 

Iedere leerling staat ingeschreven op een 
school en volgt onderwijs 
Werkbare definitie van begrip thuiszitter 
voortgezet (speciaal) onderwijs 
Absoluut verzuimers: het organiseren van 
een "meldpunt" (ronde tafel), waar alle 
thuiszitters worden gemeld en 
mogelijkheden worden besproken 

Verzamelen gegevens thuiszitters: 
Door registratiesysteem te doorlopen in 
de postcodegebieden van het 
samenwerkingsverband in oktober en 
januari (evaluatie maart 2015) 
Absentenregistratiesysteem doorlopen 
om potentiële thuiszitters te signaleren 
(december) (evaluatie januari 2015) 

Analyseren waarom deze leerlingen thuiszitten, 
evaluatie van reeds ondernomen acties, 
ontwikkelingsperspectief voor thuiszitter 
beschrijven en voorstellen welke stappen er 
door wie worden ondernomen worden. Borgen 
werkwijze. Evaluatie september 2015. 

C2 Terugbrengen aantal voortijdig 
schoolverlaters met 36% in vergelijking met 
2012 + inzet transfercoach op alle scholen 

Werkwijze geïmplementeerd om uitval 
risicoleerlingen bij overgang vo-mbo te 
voorkomen. 
Er zijn reguliere afspraken voortgezet 
onderwijs/leerplichtambtenaar met 
betrekking tot overgang/inzicht 
risicoleerlingen 
Verbeterde administratieve proces in- en 
uitschrijving met middelbaar 
beroepsonderwijs 

Evalueren werkwijze 2014-2015, al dan 
niet aanpassen afspraken en werkwijzen 
Evaluatie oktober 2015 
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D Aansluiting onderwijs -
arbeidsmarkt Voortgezet 
(Speciaal) Onderwijs en 
Middelbaar 
Beroepsonderwijs 

Door de werkgroep nader in te vullen 

E Passend onderwijs in 
relatie tot 
onderwijshuisvesting en 
leerlingenvervoer 

El Binnen het ondersteuningsplan de 
zorgprofielen afstemmen op de benodigde en 
beschikbare onderwijshuisvesting (inclusief 
plusvoorzieningen 

Voor iedere leerling is adequate 
onderwijshuisvesting beschikbaar 

Inventariseren leerlingenstromen naar 
onderwijshuisvesting en knelpunten aan 
de hand van de zorgprofielen 

E Passend onderwijs in 
relatie tot 
onderwijshuisvesting en 
leerlingenvervoer 

E2 Binnen het ondersteuningsplan de 
zorgprofielen afstemmen met het benodigd 
leerlingenvervoer 

Voor Iedere leerling is de 
onderwijshuisvesting bereikbaar 

Inventariseren leerlingenvervoer en 
knelpunten aan de hand van de 
zorgprofielen. 
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Project Doel Resu/toot Act/es schooljaar 2015-2016 
A Samenhang onderwijs-, 
ondersteunings- en 
hulpstructuur voor jeugd 

A l vormgeven van ondersteuningsplan 
conform wettelijk kader 

iedere leerling heeft een passende plek in het 
onderwijs 

implementatie en evaluatie A Samenhang onderwijs-, 
ondersteunings- en 
hulpstructuur voor jeugd 

A2 realiseren aanslutiing en afstemming Zorg
en adviesteam - Centrum voor Jeugd en Gezin, 
mede op basis van de evaluatie van het 
Nederlands Jeugdinstituut. 

Snelle aansluiting en afstemming van (jeugd) 
zorgaanbod bij de vindplaats. 

Implementatie 

B Overgang primair 
onderwijs - voortgezet 
onderwijs - middelbaar 
beroepsonderwijs 

Bl het maken van regionale 
overdrachtsafspraken 

ouders en scholen voor po krijgen 
duidelijkheid over de wijze van aanmelding 
van het kind 
scholen voor voortgezet onderwijs krijgen 
de leerlingen op een uniforme wijze 
aangeleverd 

Implementatie 
Evaluatie medio 2016 

B Overgang primair 
onderwijs - voortgezet 
onderwijs - middelbaar 
beroepsonderwijs 

B2 Vormgeven van een uniforme warme 
overdracht (van primair onderwijs naar 
voortgezet onderwijs) 

Leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte in beeld krijgen en 
houden 
Een doorgaande zorglijn vormgeven 

(relatie tot onderdeel A) 

- Borging: 
O Vastleggen van afspraken rondom 

warme overdracht 
O Implementatie 
Evaluatie pilots medio 2015 

B Overgang primair 
onderwijs - voortgezet 
onderwijs - middelbaar 
beroepsonderwijs 

B4 Het maken van overdrachtsafspraken tussen 
voortgezet onderwijs - middelbaar 
beroepsonderwijs 

Een uniforme manier van overdracht 
Minder uitval van leerlingen 

Evaluatie overdrachtsafspraak 

B Overgang primair 
onderwijs - voortgezet 
onderwijs - middelbaar 
beroepsonderwijs 

B5 Vormgeven van een uniforme warme 
overdracht (van voortgezet onderwijs naar-
middelbaar beroepsonderwijs) 

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
in beeld krijgen en houden 
Een doorgaande zorglijn vormgeven 

Borging: Vastleggen van afspraken rondom 
warme overdracht 
implementatie 

B Overgang primair 
onderwijs - voortgezet 
onderwijs - middelbaar 
beroepsonderwijs 

B6 Inzicht krijgen in de aansluitingsproblematiek 
op gebied van taal en rekenen (voortgezet 
onderwijs en - middelbaar beroepsonderwijs) 

leerlingen begeleiden richting het vereiste 
referentieniveau 

analysering van toetsing Middelbaar 
beroepsonderwijs op referentieniveaus en 
terugkoppeling naar Voortgezet onderwijs 

- Jaarlijkse evaluatie 
C Tegengaan voortijdig 
schoolverlaten en 
thuiszitters 

Cl Het verminderen van de thuiszitters dat in 
staat is onderwijs te volgen naar maximaal 1% 

Iedere leerling staat ingeschreven op een 
school en volgt onderwijs 
Werkbare definitie van begrip thuiszitter 
voortgezet (speciaal) onderwijs 
Absoluut verzuimers: het organiseren van 
een "meldpunt" (ronde tafel), waar alle 
thuiszitters worden gemeld en 
mogelijkheden worden besproken 

Borgen werkwijze 
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D Aansluiting onderwijs -
arbeidsmarkt Voortgezet 
(Speciaal) Onderwijs en -
middelbaar 
beroepsonderwijs 

Door de werkgroep nader in te vullen 

E Passend onderwijs in 
relatie tot 
onderwijshuisvesting en 
leerlingenvervoer 

El Binnen het ondersteuningsplan de 
zorgprofielen afstemmen op de benodigde en 
beschikbare onderwijshuisvesting (inclusief 
plusvoorzieningen 

Voor iedere leerling is adequate 
onderwijshuisvesting beschikbaar 

Evaluatie E Passend onderwijs in 
relatie tot 
onderwijshuisvesting en 
leerlingenvervoer 

E2 Binnen het ondersteuningsplan de 
zorgprofielen afstemmen met het benodigd 
leerlingenvervoer 

Voor iedere leerling is de 
onderwijshuisvesting bereikbaar 

Evaluatie 

E Passend onderwijs in 
relatie tot 
onderwijshuisvesting en 
leerlingenvervoer 

E3 Efficiënte inzet van onderwijshuisvesting en 
leerlingenvervoer 

Voor iedere leerling is adequate 
onderwijshuisvesting beschikbaar en 
bereikbaar (leerlingenvervoer) 

Advisering oplossingen voor eventuele 
knelpunten naar aanleiding van projecten 
Elen E2. 
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6 Werkwijze Regionaal Educatieve Agenda Voortgezet Onderwijs 

in dit hoofdstuk vindt u de afspraken over de werkwijze van de Regionaal Educatieve Agenda. Bij de 
totstandkoming van de Regionaal Educatieve Agenda was er sprake van een projectorganisatie bestaande 
uit een stuur- en projectgroep. Voor de uitvoering van de Regionaal Educatieve Agenda in de periode 
januari 2014 t/m juli 2016 wordt de onderstaande werkwijze gehanteerd. 

6.1 Stuurgroep Regionaal Educatieve Agenda 
De stuurgroep die ingericht is voor de totstandkoming van de Regionaal Educatieve Agenda wordt 
gecontinueerd en geformaliseerd via een intentieverklaring. 
De partners in de stuurgroep Regionaal Educatieve Agenda zijn: 

1. De wethouder onderwijs van de gemeente Roosendaal 
2. De wethouder onderwijs van de gemeente Haiderberge 
3. De wethouder onderwijs van de gemeente Moerdijk 
4. De schoolbesturen vertegenwoordigd in het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 

Roosendaal en omstreken 

Het Regionaal Educatieve Agenda overleg Voortgezet Onderwijs vindt 4 keer plaats per jaar op bestuurlijk 
niveau. De thema's die op het Regionaal Educatieve Agenda -overleg Voortgezet Onderwijs aan de orde 
komen, zijn genoemd in hoofdstuk 5 Beleidsagenda. 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Regionaal educatieve agenda ligt bij de stuurgroep, 
hierbij rekening houdend met de juridische en financiële verantwoording van de individuele partners. 

Het verplichte Op Overeenstemming gericht Overleg dat de bovengenoemde partners voeren in het kader 
van de Wet passend onderwijs is door middel van een overeenkomst neergelegd bij deze stuurgroep 
Regionaal Educatieve Agenda. 

6.2 Projectgroep wordt klankbordgroep 
De projectgroep REA, oorspronkelijk ingesteld met de opdracht om de Regionaal Educatieve Agenda vorm 
te geven, wordt in 2014 ongevormd naar een klankbordgroep. 
In de klankbordgroep zit: 

Een ambtelijke vertegenwoordiger namens de gemeente Roosendaal 
Een ambtelijke vertegenwoordiger namens de gemeente Haiderberge 
Een ambtelijke vertegenwoordiger namens de gemeente Moerdijk 
Twee vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband 

De taak van de klankbordgroep is coördinerend. De klankbordgroep verbindt de ontwikkelingen en 
voortgang van activiteiten op de thema's binnen de Regionaal Educatieve Agenda. Daarnaast heeft de 
klankbordgroep een voorbereidende rol in de aanloop naar de vergaderingen van de stuurgroep. 
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6.3 De werkgroepen Regionaal Educatieve Agenda 
Ten behoeve van de uitvoering van de beleidsagenda is het voorstel om met vijf door de stuurgroep 
Regionaal Educatieve Agenda aan te wijzen werkgroepen te werken: 

1. werkgroep samenhang onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd 
2. werkgroep overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs - middelbaar 

beroepsonderwijs 
3. werkgroep tegengaan voortijdig schoolverlaten en thuiszitters 
4. werkgroep aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
5. werkgroep passend onderwijs in relatie tot onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer 

Deze werkgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de deelnemers binnen de Regionaal Educatieve 
Agenda aangevuld door andere partners zoals aanbieders van jeugdzorg. 
Voor iedere werkgroep wordt een instellingsdocument ingericht. Het sjabloon is terug te vinden in bijlage 4. 
De werkgroepen komen minimaal 4 keer per jaar bijeen en worden het voorzitterschap is in handen van 
een lid van de klankbordgroep. De rapportage aan de stuurgroep gebeurt aan de hand van een 
rapportagemodel. Dit sjabloon is terug te vinden in bijlage 5. 
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Bijlage 1 Regionale Visie en inrichtingskader op de Transformatie van de 
Zorg voor Jeugd 

Regionale visie 
De gemeenten in West-Brabant west hebben een conceptstelsel voor de zorg voor jeugd gebouwd. Dit 
conceptstelsel is gebaseerd op de bouwstenen voor een nieuw stelsel (uitkomst van de 
Transformatiedagen). De achtergronden op basis waarvan het nieuwe stelsel is vormgegeven, zijn: 

1. De kernwaarde 
2. Visie 
3. Uitgangspunten 
4. Leidende principes. 

Ad a Kernwaarde 
De gemeenten hanteren, als houvast voor het handelen van de grote diversiteit aan professionals en 
organisaties die onderdeel gaan uitmaken van het nieuwe stelsel, slechts één belangrijke waarde voor het 
leven en werken met en voor de jeugd: "Handel alsof het je eigen kind isl". 

Ad b Visie 
De 18 gemeenten in West-Brabant hebben in november 2011 een gezamenlijke visie op de transitie 
Jeugdzorg vastgesteld. De visie gaat uit van een complete verandering van het stelsel, een verandering in 
denken en doen van alle betrokkenen. We spreken daarom liever van een transformatie. Deze visie is door 
de 18 colleges van Burgemeester en Wethouders op 13 december bekrachtigd. 

De visie spreekt de ambitie uit dat kinderen en jongeren de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen tot 
Zelfstandige volwassenen, die actief deelnemen aan het sociale, economisch en culturele leven. We streven 
ernaar dat zo veel mogelijk kinderen op die wijze kunnen opgroeien. Onze inspanningen richten zich 
daarom op een toename van het aantal jeugdigen en ouders dat op eigen kracht opvoed- en 
opgroeihobbels kan nemen. En een afname van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van passende 
ondersteuning. Dit vraagt een transformatie in denken en doen: 

• Van een focus op risico's en problemen, naar een focus op kracht en talenten; 
• Van het stapelen van aanbod van licht tot zwaar, naar een vraaggerichte inzet van ondersteuning, 

die aansluit bij de behoefte en situatie van de jeugd en ouders en jeugd. 

Een gunstig opgroeiklimaat is de basis voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd. Daarom richt onze 
aandacht zich op het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders én de kracht van de 
sociale omgeving waarin kinderen opgroeien. We beseffen dat er altijd een groep kinderen en ouders zal 
zijn, die (tijdelijk) professionele ondersteuning nodig zal hebben. Voor die gezinnen zorgen we voor een 
ondersteuningsaanbod dat dichtbij georganiseerd is, tijdig beschikbaar is en vormgegeven wordt door 
kwalitatief sterke professionals. 

Ad c uitgangspunten 
Uitgangspunten, benoemd in de visie op de transformatie "West Brabant, een prettige en gezonde 
omgeving om op te groeien, Regionale visie op de transformatie van de zorg voor jeugd": 
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Opvoeden gaat altijd gepaard met vallen en opstaan, voor zowel kinderen als ouders. Dat hoort erbij, dat is 
normaal! In ons beleid en onze werkwijze benaderen wij opvoeden en opgroeien dan ook positief. We 
gaan uit van wot de jeugd (wel) kan\ 
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding, voor het ondersteunen en stimuleren van hun 
kinderen bij het opgroeien. We gaan er vanuit dat de meeste ouders deze ondersteuning zelf kunnen 
regelen en anders vanuit hun eigen sociale netwerk, in hun eigen omgeving. Vanuit het Centrum voor 
Jeugd en Gezin wordt de dialoog tussen ouders onderling bevorderd. Ouders die daartoe nog niet in staat 
zijn of geen netwerk hebben om op terug te vallen, krijgen ondersteuning van vrijwilligers of professionals 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien sluiten aan bij de vragen en prioriteiten van het gezin 
en zijn aantoonbaar gericht op het versterken van de eigen kracht en verantwoordelijkheden van jeugd en 
ouders. 
Jongeren en ouders maken eigen keuzes; Centrum voor Jeugd en Gezin professionals praten dus mét jeugd 
en ouders, in plaats van over. De professional voegt zich in, de eigen oplossingen en prioriteiten van jeugd 
en ouders zijn leidend. Jeugd en ouders maken met professionals afspraken over welke acties zij zelf 
ondernemen en welke ondersteuning aanvullend nodig is en door wie. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt tijdig en dichtbij ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Waar 
mogelijk vanuit en in nauwe samenwerking met opvang en onderwijs. Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
biedt passende zorg voor diegenen die meer en/of langduriger ondersteuning nodig hebben. Dat gebeurt 
bij voorkeur via een en dezelfde vertrouwde professional die minimaal 80% van de ondersteuning zelf biedt 
en die gedurende een langere periode aanspreekpunt blijft voor een gezin (intensiever-extensiever 
ondersteuning naargelang nodig, waakvlamfunctie). 
Onze professionals zijn vraaggerichte generalisten, leder gezin krijgt zoveel als mogelijk te maken met een 
vast aanspreekpunt. Die persoon roept aanvullende expertise in als dat nodig is. 
Net zoals we uitgaan van de kracht van ouders en jeugd, gaan we uit van de kracht van onze professionals. 
Wij bieden hen de ruimte en het vertrouwen om hun werk zo goed en effectief mogelijk te kunnen doen. 
Dat betekent dat we sturen op het wat (het resultaat, te weten dat jeugd en ouders - weer of meer - in 
staat zijn om op eigen kracht op te voeden en op te groeien) in plaats van dat we voorschrijven hoe dat 
moet gebeuren. 
Er zal altijd een (kleinere) groep jeugd blijven voor wie het beter en/of veiliger is om tijdelijk buiten de 
vertrouwde thuisomgeving de juiste ondersteuning te krijgen. Ook voor die vormen van 'residentiële' 
ondersteuning gelden de bovenstaande uitgangspunten! 

De gemeenten in West-Brabant west hebben deze uitgangspunten ook beschreven in "Het Jeugdbos. Schets 
Zorg voor Jeugd 2015 West-brabant west": 

• We gaan uit van wat de jeugd (wel) kan! 
• Ouders en jeugd maken eigen keuzes! 
• Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding. 
• Ondersteuning is altijd gericht op het versterken van de eigen kracht. 
• Ondersteuning is tijdig en dichtbij en ontvouwt zich bij voorkeur via één vertrouwd gezicht. 
• Professionals werken vraaggericht en kunnen breed kijken. 

• Professionals genieten ruimte en vertrouwen in het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden. 

Ad d Leidende principes 

Zij onderscheiden vier leidende principes. Deze leidende principes gelden voor ouders en jeugd, het 
jeugdveld (professionals en achterliggende organisaties) en gemeenten. 
1. Eigen kracht eerst! 
2. Regie ligt bij ouders en jeugd. 
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3. Geen kind buiten spel. 
4. Loslaten... zonder het zicht te verliezen. 

Dit principe geldt niet voor ouders en jeugd. Zij laten immers nooit los. Zij zijn primair verantwoordelijk 
voor hun eigen ontwikkeling, dan wel de opvoeding van hun kinderen. Zij staan echter nooit alleen voor 
deze opdracht. 

Hoofdpunten uit inrichtingskader 

Het concept inrichtingskader is op 20 december 2013 naar alle partners is gestuurd. Zij hebben tot 30 
december 2013de tijd gehad om digitaal hun zienswijze erop te geven, deze zijn verwerkt in het definitieve 
inrichtingskader dat dinsdag 14 januari 2014 in alle colleges ligt. Onderstaande hoofdpunten komen uit het 
concept inrichtingskader (versie 20 december 2013). 
Het inrichtingskader bevat een verdere concretisering van de vormgeving van het stelsel Zorg voor Jeugd, 
zoals dat in de visie 'Schets Zorg voor Jeugd 2015' is neergelegd. De hoofdlijnen van het inrichtingskader 
zijn: 

1. Het stelsel Zorg voor Jeugd is onderdeel van een grotere beweging binnen het sociale domein 
waarbij gemeenten integraliteit nastreven. 

2. Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien tot zelfstandige burgers, die actief deel 
uitmaken van de samenleving en zelfredzaam zijn. In West-Brabant West wordt een stelsel Zorg voor 
Jeugd ingericht om jeugdigen en hun ouders hierbij te ondersteunen, de leidende principes hierbij 
zijn: eigen kracht eerst, regio bij het gezin, geen kind buiten spel en loslaten zonder het zicht te 
verliezen. 
De cliëntvraag en -route zijn leidend bij het inrichten van het aanbod van zorg en ondersteuning. 
Ondersteuning en zorg worden georganiseerd vanuit het principe dat enkel dat wat nodig is geboden 
wordt en altijd in samenhang en vanuit de netwerkgedachte. De vraag en behoefte van de cliënt zijn 
bepalend voor het aanbieden van ondersteuning. Het motto is daarbij 'licht waar kan, zwaar waar 
nodig'. De regio streeft een beweging na met als doel de juiste zorg op het juiste moment: 

• van zorgen voor naar zorgen dat 
• van zorg naar preventie 
• van individuele ondersteuning naar systeemgerichte ondersteuning* 
• van intramuraal naar extramuraal. 

3. Iedere gemeente in West-Brabant West organiseert onder eigen verantwoordelijkheid 
ondersteuning en toegang dichtbij. Als uitgangspunt hanteren de negen gemeenten dat in de 
toegang minimaal de volgende functionaliteiten zijn geborgd: 

• samenwerking met vindplaatsen (scholen, kinderopvang etc.) 
• vraagverheldering 
• lichte opvoedondersteuning 
• bepalen van benodigde ondersteuning en zorg 
• uitvoeren of regelen van ondersteuning 
• toeleiding naar niet vrij toegankelijke zorg 
• regievoering (in het kader van één gezin, één plan, één regisseur). 

4 De ondersteuning is niet alleen op het individuele kind gericht maar op het gezin en de omgeving 
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• De gemeenten bepalen zelf of deze functionaliteiten in één persoon of in een team 
gebundeld zijn. 

4. JOOP is een Jeugd Opvoed- en Opgroei Professional die alle bovenstaande gemeentelijke 
toegangstaken kan uitvoeren. Er wordt op regionaal niveau een opdracht voor de uitvoering van de 
JOOP-functie uitgezeten lokaal kunnen dezeJOOP-en worden afgenomen en aangestuurd. Hierbij 
wordt de ruimte geboden voor een integrale aanpak. 

5. Op lokaal niveau wordt het mandaat voor de inzet van de niet vrij toegankelijke zorg belegd. Hierbij 
kan het expertteam, een pool van specialisten uit de niet vrij toegankelijke zorg, geconsulteerd 
worden. De zorgaanbieder levert in overleg met het gezin en JOOP zorg op maat. 

6. Huisartsen hebben ook in het nieuwe jeugdstelsel de mogelijkheid om kinderen en jongeren 
rechtstreeks door te verwijzen naar jeugdhulp en jeugdpsychiatrie. Gemeenten zijn ook hierbij 
verantwoordelijk voor de kwaliteit, zorgvolume en financiën van de zorg. De gemeenten maken 
afspraken met de huisartsen en de zorgverzekeraars, die de huisartsen vergoeden, om maximale 
aansluiting met het sociale domein te borgen. Deze afspraken worden gemaakt voor de 
decentralisaties Jeugd en AWBZ. 

7. Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) (samen: JOSE) en het Advies en Meldpunt Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling (AMHK; Veilig Thuis) worden in bovenregionaal verband 
georganiseerd. JB en JR worden georganiseerd op het niveau van Midden West-Brabant. Het AMHK 
wordt georganiseerd op het niveau West-Brabant. Uitvoering is lokaal maatwerk. De regio West 
Brabant West zal met de gemeenten op het niveau van Midden West Brabant bekijken of deze 
samenwerking verder doorontwikkeld kan worden, bijvoorbeeld door op meer onderwerpen op het 
niveau Midden West-Brabant samen te werken. 

8. Voor de inkoop van niet vrij toegankelijke zorg maakt de regio WBW in ieder geval afspraken over de 
afname van zorg met JUZT, GGZ WNB, de Viersprong, GGZ Breburg, Idris/Amarant en SDW, die 
samen >85% van de jeugdzorgmarkt in West-Brabant West in handen hebben. De afspraken beslaan 
de periode van 2015 tot en met 2017. Zorgcontinuïteit en de beweging naar voren zijn hiervan een 
onderdeel. Er is ruimte voor nieuwe aanbieders. 

Het is op dit moment nog niet gelukt om te komen tot een gezamenlijk leveringsmodel met één 
lumpsum-financiering, zoals opgenomen als suggestie in het Regionaal Transitie Arrangement. 
Daarom zien de gemeenten zich genoodzaakt voor 2015 het overgangsscenario te kiezen. Dit 
betekent dat alle aanbieders ^ een generieke korting krijgen die 16% bedraagt, plus de landelijke 
korting van hun huidige jeugdzorgbudget opgelegd krijgen. Dit betekent voor 2015 een korting van 
20% en kortingen van 26% (2016) en 31% (2017) (i.v.m. oplopende rijkskorting van 4-10-15%). 

De gemeenten van WBW kopen gezamenlijk niet vrij toegankelijke zorg en JOSE's in. 

9. De gemeenten richten gezamenlijk het sturingsteam in voor de invulling van het regionaal 
opdrachtgeverschap, dat de volgende taken heeft: 

5 Met uitzondering van de vrijgevestigde GGZ voor verwijzing met de huisarts, zie voor precieze formulering 
hoofdstuk FoutI Verwijzingsbron niet gevonden.. 
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• inkoop en contractering 
• monitoring 
• risicobeheersing. 

Gemeenten kiezen voor beleidsregie, waarbij de gemeenten de doelen, resultaten en toedeling van 
middelen vaststellen en de uitvoering hiervan overlaten aan de zorgaanbieders. 

10. Het rijksbudget voor de decentralisaties in het sociale domein die in de periode 2015 - 2017 aan de 
gemeenten in West-Brabant West worden toegekend, komen ten goede aan het sociale domein. 

11. Voor het aanbod van JOOP-en kiezen de gemeenten voor regionale inkoop volgens het model van 
verrekening, dit betekent dat elke gemeente zelf betaalt voor het aantal JOOP-en dat zij afneemt. 
Voor (een deel van) de niet vrij toegankelijke zorg kiezen de gemeenten voor een combinatiemodel 
van verzekering en verrekening, waarbij elke gemeente in principe betaalt voor de zorg die haar 
burgers gebruiken, maar grote afwijkingen van het budget onderling verrekend worden. Beide 
verrekeningsmodellen worden in de komende periode nader uitgewerkt. 
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Bijlage 2 Door Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Roosendaal 
gehanteerde uitgangspunten voor passend onderwijs 

Welke uitgangspunten hanteert het Samenwerkingsverband in hun visie passend onderwijs? 
De zeven (waarvan drie scholen voor voorgezet speciaal onderwijs) schoolbesturen verenigd in het 
samenwerkingsband passend onderwijs Roosendaal voor het voortgezet onderwijs hebben in november 
2012 hun visie op passend onderwijs vastgesteld. 
De gezamenlijke schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan alle leerlingen in 
de gemeenten Roosendaal, Haiderberge en Moerdijk. Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs 30-
02 heeft derhalve de opdracht in deze regio te zorgen voor een dekkend netwerk aan 
onderwijsvoorzieningen, zodat er geen leerling tussen de wal en het schip verdwijnt. Om uitvoering te 
geven aan de nieuwe taken van het samenwerkingsverband gelden de volgende richtinggevende uitspraken 
als leidraad: 

• Geen leerling tussen wal en schip! Het samenwerkingsverband biedt een passend plek voor iedere leerling; 

• Voorzieningen worden zoveel mogelijk op schoolniveau aangeboden. Geldend principe is decentraal 
(school) wat kan en centraal (bovenschools of op niveau samenwerkingsverband) wat moet. 

Het accent verschuift van het medisch labelen van leerlingen naar wat leerlingen nodig hebben om 
onderwijs te kunnen volgen. Niet de beperking, maar de onderwijsbehoefte wordt het uitgangspunt; 

Kwaliteit en deskundigheid van de professional (docent) is van cruciale betekenis binnen de onderwijs-
leercontext van de leerling. Als het gaat om de professionalisering en ondersteuning van de docent denken 
we aan scholing, werken in teamverband, kennisvergroting wat leerlijnen betreft, gevoeligheid voor de 
signaalfunctie, formuleren van het ontwikkelingsperspectief, specifieke deskundigheid, gespecialiseerde 
kennis en vaardigheden, acceptatie van deskundigheid van anderen; 

Onderwijsvoorzieningen (binnen en buiten de school) voor leerlingen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte worden bekostigd door het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. We 
hanteren het principe "geld volgt de leerling"; 

Ouders hebben recht op transparantie en duidelijkheid over de specifieke ondersteuningsbehoeften van 
hun zoon/dochter en de (on)mogelijkheden van de school en scholen in het samenwerkingsverband. 
Andersom vragen we van ouders een constructieve houding in het vinden van oplossingen; 

Het samenwerkingsverband kiest voor "minimale bureaucratie" ten aanzien van de toewijzing van extra 
ondersteuning; 

Bij de vormgeving van de Zorg- en Adviesteams wordt doorgeborduurd op de reeds aanwezige en 
ontwikkelde praktijken bij de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs; 

De leden van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30-02 gaan ervan uit, dat elke leerling recht 
heeft op een optimale en ononderbroken ontwikkelingsgang waarbij de leerling zich goed voelt en met 
respect en waardering behandeld wordt. Passend onderwijs vindt zoveel mogelijk plaats dicht bij de 
leefomgeving van de leerling. 
Het onderwijs op de deelnemende scholen is afgestemd op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van 
de leerling. Voor het reguliere voortgezet onderwijs geldt hierbij het uitgangspunt dat het perspectief voor 
de leerling steeds is "het behalen van een diploma". 
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Het bestuur van het Samenwerkingsverband houdt een efficiënte en functionele ondersteuningsstructuur in 
stand, zowel in de scholen, als tussen de scholen onderling, zodanig dat iedere leerling in het SWV VO 30-02 
passend onderwijs ontvangt. Hierbij hoort, daar waar nodig persoonlijke ondersteuning, ondersteuning in 
de opvoedingssituatie en mogelijk (para)medische zorg. In dit kader etaleren de partners een proactieve 
houding door de dialoog te zoeken met de regionale partners op het gebied van onderwijs, welzijn en 
jeugdbeleid. 

Bovenstaande geeft richting aan de visie op passend onderwijs: 
• ledereen, die een functie/rol heeft in het onderwijsleerproces van leerlingen gaat uit van de 

ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling ( en niet van de beperkingen); 
• Ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling worden vertaald in haalbare onderwijs- en 

ondersteuningsdoelen met een sterk handelingsgericht karakter; 
• Alle partners (in de regio) opteren voor resultaatgerichte samenwerking en leggen naar elkaar 

verantwoording af. Partners zijn de leerling, de ouder(s), professionals in het onderwijs, in de 
jeugdzorg en bij de gemeenten; 

• Het bestuur van het samenwerkingsverband karakteriseert de kernwaarden van het dagelijks werk 
met de begrippen solidariteit, openheid en respect voor ieders autonomie en identiteit; 

• Het reguliere onderwijs committeert zich aan de uitdaging om een kwaliteitsslag in den brede te 
maken; het voortgezet speciaal onderwijs ontwikkelt zich in de richting van een expertisecentrum 
voor specialistische onderwijsvoorzieningen; 

Bij de uitwerking gelden de volgende principes: 
• Het benutten van ontwikkelde verworvenheden en behouden van datgene "dat werkt"; 
• Vorm(structuur) volgt de inhoud; 
• Eigen beleidskeuzes en innovatieve kracht zijn richtinggevend; 
• Wat je zelf kunt, doe je zelf; wat beter kan als je het samen doet, doe je samen; wat beter werkt als 

een ander het doet, laat je door een ander doen; 
• Onderkennen van de meerwaarde van gezamenlijke zorgontwikkeling en respecteren van de 

autonomie voor individueel onderwijsontwikkeling; enerzijds passend onderwijs bieden door de 
expertise van zowel scholen voor voortgezet onderwijs, als van het voortgezet speciaal onderwijs te 
behouden, te benutten en te versterken, anderzijds, indien noodzakelijk, aansluitende en 
aanvullende zorg bieden; 

• Hanteren van eenvoudige overlegstructuren en aansluiting met gemeenten en jeugdhulpverlening 
nastreven. 
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Bijlage 3 Regionaal educatieve agenda in actieplannen 

Leeswijzer 
Looptijd: in schooljaren, tenzij anders vermeld. 
Betrokken organisaties: wie participeert. 
Begeleiding: indien begeleiding gewenst/noodzakelijk is, moet dit nader bepaald en begroot worden. 
Evaluatie: het moment wordt aangegeven. De inhoud, verwerking en rapportage moeten nader bepaald worden. 
Begroting: voor zover bekend, op basis van schatting per jaar. 

A. Samenhang onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd 

A Projectbeschrijving Looptijd Betrokken organisaties Begeleiding Evaluatie Begroting 
A l Doel: vormgeven van 

ondersteuningsplan conform 
wettelijk kader 
Opbrengst: iedere leerling 
heeft een passende plek in 
het onderwijs 

2013/2014: afronding 
ondersteuningsplan en 
overeenstemming tussen 
partijen 
2014/2016: 
implementatie en evaluatie 

Samenwerkingsverband 

Scholen 

Ondersteuningsplan-
raad 

Gemeenten 

Nader te 
bepalen 

Jaarlijks Nader te 
bepalen 

A2 Doel: realiseren aansluiting 
en afstemming Zorg- en 
Adviesteam-Centrum voor 
Jeugd en Gezin, mede op 
basis van de evaluatie van 
het Nederlands 
Jeugdinstituut 

Opbrengst: snelle aansluiting 

2013/2014: 
ontwikkelen procedure 
2015/2016: 
implementatie 

Scholen 

Samenwerkingsverband 

Gemeenten (inclusief 
Centra voor Jeugd en 
Gezin) 

Nader te 
bepalen 

Jaarlijks Nader te 
bepalen 
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en afstemming van (jeugd) 
zorgaanbod bij de vindplaats 

A3 Doel: vormgeven integrale 2013/2014: Scholen Nader te Jaarlijks Nader te 
indicatie en ondersteunings
arrangementen omwille 

formeren werkgroep met 
(circa 4) mensen uit 

Samenwerkingsverband 
bepalen bepalen 

aansluiting en afstemming onderwijs en ambtenaren Gemeenten 
passend onderwijs - jeugd. Met de opdracht: 
jeugdzorg 1. Te inventariseren de good 
Opbrengst: 1 centrale practices; in ieder geval de 
toegang voor zorg voor jeugd Plusvoorziening. 
(toekenning/indicatie en 2014-2-15: 
consultatie) 2. Advies te formuleren 

betreffende integrale 
signalering en 
contextanalyse en daarnaast 
integrale ondersteunings
arrangementen 
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B. Overgang Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs - Middelbaar Beroepsonderwijs 

B Projectbeschrijving Looptijd Betrokken organisaties Begeleiding Evaluatie Begroting 
B Doel: het maken van 2013-2014: Primair en voortgezet intern Medio Conferentie 
1 regionale huidige onderwijs 2016 primair 

overdrachtsafspraken overd rachtsproced u res onderwijs en 
in kaart brengen voortgezet 

Opbrengst: 2014-2015: onderwijs 
ouders en scholen voor keuze voor digitaal 5000 euro 
primair onderwijs overdrachtsdossier 
krijgen duidelijkheid afspraken over een 
over de wijze van uniforme overdracht 
aanmelding van het vastleggen 
kind 2015-2016: implementatie 
scholen voor 
voortgezet onderwijs 
krijgen de leerlingen 
op een uniforme wijze 
aangeleverd 

B Doel: Vormgeven van een 2014-2015: verkennen Primair Onderwijs, Nader te Medio Nader te 
2 uniforme warme overdracht Inzicht krijgen in de Voortgezet Onderwijs, bepalen 2015 bepalen 

zorgstructuren in het Centrum voor Jeugd en evaluatie 
Opbrengst: primair en voortgezet Gezin en gemeenten pilots 

Leerlingen met een onderwijs 
ondersteunings De rol van het Centrum 
behoefte in beeld voor Jeugd en Gezin in 
krijgen en houden deze zorgstructuren 
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Een doorgaande 
zorglijn vormgeven 

(relatie tot onderdeel A) 

benoemen 
2014- 2015: beschrijven 

Beschrijven van een 
gezamenlijke zorglijn 
en in het bijzonder het 
overdrachtsmoment 
Uitvoeren pilots 

2015- 2016: borging 
Vastleggen van 
afspraken rondom 
warme overdracht 
implementatie 

B Doel: Inzicht krijgen in de 2013-2014: Primair en voortgezet intern Jaarlijks Op dit 
3 aansluitingsproblematiek op pilot Moerdijk starten'' onderwijs moment 

gebied van taal en rekenen 2014-2015: vergoedt de 
invoering van gemeente 

Opbrengst: leerlingen metingen op alle Roosendaal 
begeleiden richting het scholen voor 25.000 euro 
vereiste referentieniveau voortgezet onderwijs voor de 

binnen de regio metingen 
analyse van toetsing 
van scholen voor 
voortgezet onderwijs 
die meting uitvoeren 
analyse bespreken met 

' In de gemeente Moerdijk start eind 2013 een lokale pilot vanuit het overleg primair onderwijs - voortgezet onderwijs. Een werkgroep bestaande uit leerkrachten uit 
groep 7 en 8 en docenten uit de sectie Nederlands en wiskunde, zullen naar aanleiding van een eerdere analyse van de toetsing van leerlingen in groep 7 en 8 en de 
brugklas een gericht plan opstellen om een doorgaande leerlijn op gebied van taal en rekenen vorm te geven. Het streven is om uitval op de referentieniveaus in het 
primair onderwijs en voortgezet onderwijs te verminderen. 
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primair onderwijs 
Jaarlijkse analyse 
metingen en 
resultaten extra 
begeleiding in 
voortgezet onderwijs 
Resultaten pilot 
Moerdijk 

B Doel: het maken van 2014-2015: Voortgezet onderwijs. intern Medio 
4 overdrachtsafspraken In kaart brengen waar middelbaar 2015 

tussen voortgezet onderwijs de leerlingen het beroepsonderwijs. 
en middelbaar middelbaar gemeente 
beroepsonderwijs beroepsonderwijs 

bezoeken 
Opbrengst: Komen tot een 
- een uniforme manier van overdrachtsafspraak 
overdracht met de colleges binnen 
- minder uitval van het Regionaal 
leerlingen Opleidingscentrum 

West-Brabant 
2015-2016: 

Evaluatie 
overdrachtsafspraak 

B 
5 

Doel: Vormgeven van een 
uniforme warme overdracht 

Opbrengst: 
Leerlingen met een 
ondersteunings
behoefte in beeld 

2014-2015: verkennen 
Inzicht krijgen in de 
zorgstructuren in het 
voorgezet onderwijs 
en middelbaar 
beroepsonderwijs in 
de regio 

Voortgezet onderwijs, 
middelbaar 
beroepsonderwijs, 
gemeente 

Jaarlijks 
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krijgen en houden 
Een doorgaande 
zorglijn vormgeven 

(relatie tot onderdeel A) 

De rol van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin in 
deze zorgstructuren 
benoemen 
De rol van de 
transfercoach in dit 
proces duiden 

2014- 2015: beschrijven 
Beschrijven van een 
gezamenlijke zorglijn 
en in het bijzonder het 
overdrachtsmoment 
Uitvoeren pilots 

2015- 2016: borging 
Vastleggen van 
afspraken rondom 
warme overdracht 
Implementatie 

B Doel: Inzicht krijgen in de 
6 aansluitingsproblematiek op 

gebied van taal en rekenen 

Opbrengst: leerlingen 
begeleiden richting het 
vereiste referentieniveau 

2015-2016: analysering van 
toetsing Middelbaar 
beroepsonderwijs op 
referentieniveaus en 
terugkoppeling naar vo 

Voortgezet onderwijs en 
middelbaar 
beroepsonderwijs 

Jaarlijks 
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C. Tegengaan voortijdig schoolverlaten en thuiszitters 

c Projectbeschrijving Looptijd Betrokken organisaties Begeleiding Evaluatie Begroting 
Cl Doel: het verminderen van de 2013-2014: Leerplichtambtenaren, intern 

thuiszitters dat in staat is Analyseren gegevens scholen Medio 2014 
onderwijs te volgen naar thuiszitters Dienst Uitvoering Bestuur 
maximaal 1 % Onderwijs 

Werkdefinitie bepalen 
samenwerkingsverband 

Opbrengst: thuiszitter voortgezet 
1. Iedere leerling staat (speciaal) onderwijs Maart 2015 

ingeschreven op een 
school en volgt 2014-2015 Scholen in samenwerking met 
onderwijs. Verzamelen gegevens 

thuiszitters: 
Door registratiesysteem 
te doorlopen in de 
postcodegebieden van 
het 

Leerplichtambtenaren 

Teamleiders 
Januari 
2015 

2. Werkbare definitie van samenwerkingsverband 
begrip thuiszitter in oktober en januari. 
voortgezet (speciaal) • absenten registratiesyste Directeur 
onderwijs em op scholen 

doorlopen om potentiële 
thuiszitters te signaleren 
december 

samenwerkingsverband, 
zorgcoördinatoren, 
leerplichtambtenaren. 
Centrum voor Jeugd en Gezin 

September 
2015 

3. Absoluut verzuimers: 
het organiseren van Analyseren waarom deze 
een "meldpunt" (ronde leerlingen thuiszitten, 
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tafel), waaralle 

thuiszitters worden 

gemeld en 

mogelijkheden worden 

besproken 

evaluatie van reeds 

ondernomen acties, 

ontwikkelingsperspectief voor 

thuiszitter beschrijven en 

voorstellen welke stappen er 

door wie ondernomen 

worden. 

2014-2015: borgen werkwijze 

(bijv. verhuisleerlingen) 

We zijn samen 

verantwoordelijk voor alle 

leerlingen, woonachtig in het 

postcodegebied. 

Er is een plaats voor iedere 

leerling. 

Inzicht om hoeveel leerlingen 

het uiteindelijk gaat. 

scholen in samenwerking met 

leerplichtambtenaren 

Juli 2014 

C2 Doel: Terugbrengen aantal 

voortijdig schoolverlaters met 

36% in 2016 in vergelijking 

met 2012 

Opbrengst: 

1. Werkwijze geïmplemen

teerd om uitval 

risicoleerlingen bij 

overgang voortgezet 

onderwijs - middelbaar 

2013-2014: 

Analyseren gegevens 

voortijdig schoolverlaters 

Dienst Uitvoering Onderwijs 

per school 

en per postcodegebied binnen 

samenwerkingsverband op 

definitie 

Analyseren waarom deze 

Scholen 

Leerplichtambtenaren januari 

2014 

Scholen 

Leerplichtambtenaren Januari 
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beroepsonderwijs te leerlingen voortijdig 2014 
voorkomen schoolverlater zijn, evaluatie 

Er zijn reguliere afspraken van reeds ondernomen acties. 
voortgezet onderwijs / ontwikkelingsperspectief 
leerplichtambtenaar met voortijdig schoolverlater Besturen 
betrekking tot overgang / beschrijven en voorstellen 
inzicht risicoleerlingen. welke stappen er door wie Januari 
+ Inzet transfercoach op alle ondernomen worden. 2014 
scholen 

2. Verbeterde Afspraken met Regionaal 
administratieve proces Opleidingscentrum-West-
in-en uitschrijving met Brabant over tijdstip Scholen 
middelbaar inschrijfbewijzen naar leerplichtambtenaren 
beroepsonderwijs Voortgezet (Speciaal) 

Onderwijs sturen 
2014-2015: Evalueren 
werkwijze 2013-2014, al dan 
niet aanpassen afspraken en 
werkwijzen 

Oktober 
2014 
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D. Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt V(S)0 en MBO 
D Projectbeschrijving Looptijd Betrokken organisaties Begeleiding Evaluatie Begroting 
Dl Koppeling met het 30 overleg 

D2 Ontwikkeling van de 
participatiewet volgen 

D3 Aansluiting tussen het V(S)0 en 
de onderkant van de 
arbeidsmarkt onderzoeken 

E. Passend onderwijs in relatie tot onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer 

E Projectbeschrijving Looptijd Betrokken organisaties Begeleiding Evaluatie Begroting 

E Doel: binnen het 2013/2014: huidige scholen voor voortgezet Intern 2015/2016 
1 ondersteuningsplan de knelpunten in beeld onderwijs. 

zorgprofielen afstemmen op brengen, zoals vervoer ondersteuningsplanraad. 
de benodigde en rebound gemeenten 
beschikbare 
onderwijshuisvesting 2014/2015: 
(inclusief plusvoorzieningen). Inventariseren 

leerlingenstromen naar 
Opbrengst: onderwijshuisvesting en 
Voor iedere leerling is knelpunten aan de hand van 
adequate de zorgprofielen. 
onderwijshuisvesting 
beschikbaar. 
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E Projectbeschrijving Looptijd Betrokken organisaties Begeleiding Evaluatie Begroting 

E Doel: binnen het 2013/2014: huidige scholen voor voortgezet Intern 2015/2016 

2 ondersteuningsplan de knelpunten in beeld onderwijs. 

zorgprofielen afstemmen brengen, zoals vervoer ondersteuningsplanraad. 

met het benodigd rebound gemeenten 

leerlingenvervoer. 

2014/2015: 

Opbrengst: Inventariseren 

Voor iedere leerling is de leerlingenvervoer en 

onderwijshuisvesting knelpunten aan de hand van 

bereikbaar. de zorgprofielen. 

E Projectbeschrijving Looptijd Betrokken organisaties Begeleiding Evaluatie Begroting 

E Doel: Efficiënte inzet van 2015/2016: scholen voor voortgezet Intern 2015/2016 

3 onderwijshuisvesting en 

leerlingenvervoer. 

Opbrengst: 

Voor iedere leerling is 

adequate 

onderwijshuisvesting 

beschikbaar en bereikbaar 

(leerlingenvervoer). 

Advisering oplossingen voor 

eventuele knelpunten naar 

aanleiding van El en E2. 

onderwijs, 

ondersteuningsplanraad, 

gemeenten 
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Bijlage 4 Sjabloon inrichtingsdocument REA werkgroepen: 

Aanleiding 
Op januari 2014 heeft de stuurgroep REA ingestemd met de regionaal educatieve agenda 2014-2016 
Moerdijk. De speerpunten van de Regionaal educatieve agenda zijn: 

1. Samenhang realiseren in onderwijs-, ondersteunings-en hulpstructuur voor jeugd 
2. Overgangsafspraken maken tussen po-vo-mbo 
3. Tegengaan voortijdig schoolverlaten en thuiszitters 
4. Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
5. Passend onderwijs in relatie tot onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer brengen 

Voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de genoemde projecten in de periode 2014-2016 is de inrichting 
van een werkgroep nodig. 

Resultaten 

Beleidskader 
1. Regionaal educatieve agenda 2014-2016 
2. 

Deelnemers 
Vertegenwoordigers (uitvoerend) uit: 

Schoolbesturen; 
gemeenten; 

Werkzaamheden 
De werkgroep zal de volgende werkzaamheden uitvoeren: 
1. uitvoeren van de genoemde projecten en/of het bewaken van de voortgang van de projecten 
2. het evalueren van de activiteiten 
3. het initiëren van ontwikkelingen 

De werkgroep zal 4 tot 5 maal per jaar bijeenkomen 

Looptijd 
De looptijd van dit instellingsdocument is gelijk aan de regionaal educatieve agenda, 2014-2016. 
Terugkoppeling stuurgroep 
Overleggen van rapportages conform model 

Instellingsdatum; 1 februari 2014 
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Bijlage 5 Sjabloon rapportagemodel werkgroepen 

Rapportage (schooljaar noemen) 

Naam werkgroep: 
Doel: 

Deelnemers: 

Speerpunten/activiteiten Periode Eerste 
evaluatie 
(okt) 

Tweede 
evaluatie 
(mrt) 

Eindevaluatie 
(juli/aug) 
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