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lnleiding
ln de onderwijswetgeving is geregeld dat gemeente, schoolbesturen en voorschoolse voorzieningen
jaarlijks verplicht overleg hebben over diverse thema's in het kader van het voorkomen en bestrijden
van (het risico op) onderuvijsachterstanden. Het landelijk advies is om rondom dit overleg afspraken
vast te leggen in een LEA.
ln de periode van 201 1-2014 hebben we gewerkt met een LEA. Voor 2015 heeft er voor de huidige LEA
verlenging van 1 jaar plaatsgevonden.
Gezamenlijk met de partners hebben we gewerkt aan een nieuwe LEA die vanaf 2016 in zal gaan.

LEA 2016
De LEA is een overlegstructuur, die is gebaseerd op het principe van gelijkwaardigheid en
wederkerigheid van gemeente en schoolbesturen. Het is een instrument voor het maken van
afspraken over wettelijke taken over die onderwerpen waarbij het onderwijs en gemeente elkaar
raken.

Visie
Het streven naar de optimale ontplooiing en ontwikkeling van alle jeugd naar maatschappelijke
zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijke leven, is onveranderd actueel. Het hebben van
werk voorziet in de eerste basis van het levensonderhoud en is daarmee een belangrijke stap in het
bereiken van maatschappelijke zelfstandigheid. Die zelfstandigheid staat ook in relatie tot het omgaan
met anderen, leven volgens de normen en waarden van goed burgerschap en beschikken over de
competenties tot het ontwikkelen van een eigen identiteit en het onderhouden van sociale netwerken.

Ambitie
LEA partners zetten zich in voor een kwalitatief goed klimaat waarin jeugd talenten kan ontdekken en
ontwikkelen met als doel optimaal te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Samenwerking
Om onze ambitie te verwezenlijken is het cruciaal dat we gestalte geven aan een sterke
samenwerking. Wie welke verantwoordelijkheid heeft moet duidelijkzijn. Verder is van belang de
uitwisseling in een samenwerkingsstructuur gestalte te geven.

Thema's
De onderwerpen die onderwijs, gemeente en andere partners de komende LEA periode gezamenlijk
aanpakken:

- Bibliotheek (bibliotheek op school, boekstart, voorleesexpress)
- Cultuureducatie
- Sport & Bewegen
- Onderwijshuisvesting
- Passend Onderwijs & Jeugdzorg
- Onderwijsachterstanden (inclusief voor-en vroegschoolse educatie)
- Leerplicht & voortijdig schoolverlaten
- Leerlingenvervoer

Per onderwerp is in de LEA aangegeven hoe we uitvoering gaan geven aan de agenda en welke
concrete doelen we daarbij na streven.



Vervolg (procedure):
De leden van de Stuurgroep Educatie Roosendaalen het College van B&W hebben de LEA 2016
voor een periode van 4 jaar vastgesteld.
ln de bijlage krijgt u de nieuwe Roosendaalse LEA ter informatie aangeboden,

Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voor Onderwijs,

k



UITVOERINGSPLAN

LOKALE EDUCATIEVE AGENDA

VANAF 2016

Eén kind, één plan!

Samenwerken voor kinderen!

Voor ieder individueel kind en jong volwassene van 0 tot 23 jaar!

Samen voor het beste resultaat gaan!

Actief in educatie in de gehele gemeente Roosendaal!

11

,#I
i-' l¡

,{

f
f

!

,,-#,
It

N

,t.

i,
r, d

t,F*

#

t a I t
rl

Í

{

Gemeente.-
<D

.D
Roosendaal



I I

.à.
f|-

,'.9:

z.
-o
C
E

I
ft

t

,t.tÜl

' "'f ?-' I
r;1,{-

ülI*,tI
T¡

.+ ¡a



INLEIDING1

Onderwijs is een onmisbare schakel in de ontwikkeling
van kinderen. leder kind is anders en heeft eigen talenten.

Onderwijs is daarom altijd maatwerk. Opbrengstgericht
werken is onder andere de bas¡s voor het ontdekken
en ontwikkelen van talent. We maken daarom met deze

Lokale Educal¡eve Agenda (LEA) afspraken over welke

opbrengsten we willen realiseren en hoe we dat doen.
Uiteindelük gaat het erom dat ieder kind zich optimaal kan

onh¡uikkelen tijdens de schoolcarrière.

De LEA is in het leven geroepen om organisaties die zich

met kinderen, opvoeding en onderwijs bez¡g houden,

samen te laten werken. ln Roosendaal bundelen paftners

hun krachten in voor- en vroegschoolse educatie
en schoolbesturen. Met als gemeenschappelìjk doel om
samen de verantwoordel¡jkheid aan te gaan voor onze
jeugd. Wij zijn actief betrokken bij kinderen, gezinnen

en bÛ elkaar.

Samen gaan we de strud aan om onderwusachterstanden

weg te werken en integratie te bevorderen. We zorgen er

vooral voor dat kinderen nergens meer buiten de boot
vallen. Dit doen wij onder andere door projeclen op te
stafien waarbï ontwikkel¡ngskansen en mogelijkheden

van de kinderen centraal staan. De LEA is er voor ieder

indiv¡dueel kind en jong volwassene in de leeftUd van

0 tot 23 jaar.

ln de onderw¡jswetgeving is geregeld dat gemeente,

schoolbesturen en voorschoolse voorz¡eningen jaarlüks

verpl¡cht overleg hebben over diverse thema's in het

kader van het vookomen en bestrijden van (het ris¡co

op) onderwijsachterstanden, Het landeluk advies is om
rondom dit overleg afspraken vast te leggen in een LEA.

ln d¡t uitvoeringplan vertellen wtj wat een LËA is en wat
de partners met de vaststelling van deze agenda willen

bereiken.

De LEA is een overlegstructuur, die is gebaseerd op

het principe van gelükwaard¡ghe¡d en wederkerigheid

van gemeente en schoolbesturen. De rüksoverheid

heeft enkele onderwerpen benoemd d¡e verplicht op
de agenda moeten worden opgenomen. ln een 'drie

kolommentabel' ¡s aangegeven welke ondenrverpen

onder verantwoordelijkheid en uitvoering van het

ondeMijs vallen en welke onder verantwoordelükheid van

gemeenten. De m¡ddelste categorie betreft zaken d¡e in

overleg (kunnen) worden uitgevoerd.

a¡i

De LÊA is een instrument voor het maken van afspraken over wetteljke taken die onderwijs en gemeente gezamenluk

hebben. Daarnaast kan de agenda inhoud geven aan de gezamenlükè visie en amb¡ties.

Gemeenle en schoolbesturen bepalen gezamenlljk welke onderwerpen op de LEA komen. ln Roosendaal wordt
de samenwerking vormgegeven v¡a de Stuurgroep Educatie Roosendaal, oftewel STER. Hierin zijn de besturen

vertegenwoordigd van het prima¡r ondeMijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwis, voorschoolse educatie en de
gemeente.

Met de LEA hebben we een leidend en koersbepalend document voor alle aan onderwijs gerelateerde activite¡ten,

die onderwijs en gemeente ln gezamenl¡jke verantwoordelûkhe¡d ondernemen.

Gemeenten

Gemeenten

) Leerplicht / schoolvezuim

) FMC

) Leerl¡ngenveruoer

) Huisvest¡ng

) Ve¡l¡gheid rond de school

) Spreiding

jeugdvooz¡en¡ngen

) Preventief lokaal

jeugdbeleid

) Armoede

ln overleg tussen partners

Gemeenten en scholen

) Bìbliotheek

) Cultuureducat¡e

) Sport & bewegen

) Voor- en vroegschoolse

educatie

) Schakelklæsen

, Opvmg jeugdigen die

buiten de boot dre¡gen te

vallen

) Vroegs¡gnaloring

) Zorg in en om de school

) Aansluiting ondeMijs

arbe¡dsmarkt

) Voortidig schoolverlaten

) SpÞ¡d¡ng achteßtæds-

ieerlìngen, als overlegpunt

) Onderuisachterstanden,

als overiegpunt

) Jeugdprofessional

) Afgestemd aanbod van

versch¡llende scholen

en schoolsoorten

) Reboundvoouieningen

) Veil¡ghe¡d ¡n de school

) Afstemming passend

ondeM¡js en jeugdzorg

Schoolbesturen

Scholen

t OndeMijsprestaties

) Taalbeleid

) Ouderbetrokkênhe¡d

) lnfomatievoou¡en¡ng

æn ouders en lærlingen

) Doorstroom PO - VO

) Wachtlijs'ten overgang

PO en VO

) ïoegankel¡jkhe¡d

E¡ndveranlwoof,þlirke

Uitvoer¡no

Eeleidsthema's

K0L0t\¡ 3K0L0[¡ 2KOLOM 1



Vanuit welke visie werken we?
Het streven naar de optimale ontploo¡ing en ontw¡kkel¡ng van alle jeugd naar maatschappelijke zetfstandighe¡d
en deelname aan het maatschappelijke leven, is onveranderd actueel. Het hebben van werkvaorziet in de eers¿e basis
van het levensonderhoud en is daarmee een belangrike stap in het bereiken van maatschappelijke zelfstand¡gheid.
D¡e zelfstand¡gheid staat ook ¡n relatie tot het omgaan met anderen, leven volgens de normen en waarden van goed
burgerschap en beschikken over de competent¡es tot het ont'Nikkelen van een e¡gen ident¡te¡t en het onderhouden
van sociale netwerken.

Het grootste gedeelte van de Roosendaalse jeugd groeit - op e¡gen kracht binnen het ejgen netwerk - toe naar
maatschappelrlke zelfstandigheid. Voor diegenen die dat (ti.jdelijk) niet zelfstand¡g lukt, slaan wJ de handen ineen voor
het organiseren van een specifiek ondersteun¡ngsaanbod. N¡et alleen de juf of meester voor de klas, maar ook de
schoolarts en de jeugdprofessional zin voor ouders en jongeren een logische bondgenoot.

ln het streven naar maatschappelùke zelfstandigheid gaat binnen de LEA de focus uit naar die leerlingen, die extra
ondersteuning nodig hebben bij het succesvol doorlopen van hun schoolloopbaan. Het wegnemen van belemmeringen,

die opt¡male ontplooiing in de weg staan, is het uitgangspunt van onze inzet. Er is een sterke verbinding tussen
activiteiten binnen de school en direct daarbu¡ten. De resultaten van onze inzet maken we transparant, we monitoren

de voortgang en sturen bij waar dat nodig is.

ledere LEA partner heeft een eigen rol in de ondersteuning naar optimale ontplooiing. Goed onderwijs is een

belangrijke voorwaarde voor het bereiken van dit streven. Het bieden van kwalitatief goed onderwUs is in de eerste
plaats de verantwoordel¡kheid van onderwùsbesturen. Paftners in zorg en welzijn bieden optimale zorg op maat, met

de ieugdprofessionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin als spin in het web. De gemeente stimuleeft ¡ntensieve

samenwerking lussen partners in het creören van doorgaande leerlijnen en een sluitende ketenaanpak van zorg voor
O-23 jaar.

Welke ambitie hebben we als samenwerk¡ngspartners?
De eerder beschreven visie resulteert in de volgende ambitie voor de LEA:

LEA partners zetten z¡ch in voor een l<walitat¡ef goed kl¡maat waar¡n jeugd talenten kan ontdekken en onti/ikkelen met
als doel optimaal te kunnen deelnemen aan de samenlev¡ng.

Wat begrijpen we onder samenwerking?
Om onze ambitie te veMezenlijken is het crucìaal dat we
gestalte geven aan een sterke samenwerking. Wie welke

veraniwoordelijkheid heeft moet duidell]k zijn. Verder is

van belang de u¡iwisseling in een samenwerkingsstructuur
gestalte te geven. Dat wordt in deze paragraaf verwoord.

Samenwerking binnen de LEA
Binnen de bestuurlûke samenwerk¡ng zijn gemeenten

en ondelwijs gelijkwaardige partners. Het b¡eden

van kwalitatief goed onderwüs is in eerste inslantie

de verantwoordelijkheid van onderwijsbesturen. De

autonomie die schoolbesturen hebben ten aanzien van

de overheid is een groot goed. De gemeente Roosendaal

draagt met name in de randvoorwaardelijke sfeer br.l

door uitvoering te geven aan de weitelijke taken en het

ondersteunen van gezinnen. Als vernieuwde rol van de

overheid zet de gemeente ¡n op parinersh¡p en vertrouwen.

De gemeente Roosendaal voert haar wettelijke taken uit,

maar is niet automatisch eigenaar van ieder probleem dat
zich in de samenleving voordoel. De gemeente geeft

ruimte en vertrouwen aan de ontwikkel¡ng van het

zelfregulerend vermogen van de samenleving. Partners in

jeugd en onderwrjs z¡jn voor de samenstelling van de LEA

onm¡sbaar. ZU zin de profess¡onals die dagelijks met onze
jeugd in aanraking komen. Besluitvorming in de STER

vindt plaats op bas¡s van gelijkwaardigheid. De uitvoering

op basis van gezamenlijke ¡nzet.

De STER is een bestuurlijk overleg, verantwoordelijk

voor de samenstelling ên uitvoering van de LEA.

Daarnaasi fungeeft de STER voor de gemeente als

belangrijkste klankbordgroep ìn de voorbereìding van

politieke beslu¡tvorming en het onderkennen van relevante

maatschappel¡Jke ontwikkelingen.

De STEB treft elkaar v¡er keer per schooljaar. Tijdens de

vergaderingen vindt afstemming en beslu¡tvorming plaats

over de voodgang van doelstell¡ngen en voorgenomen

activiteiten zoals genoemd in de LEA. De welhouder

voor Onderwls treèdt op als voorzitter van de STER, de

gemeente levert capacite¡t voor het secrelar¡aat van het

ovêrleg.

Netwerkstructuur
De uitvoering van de LEA gebeurt door verschillende

partners. Al deze partners hebben op de een of andere

manier te maken met de ontwikkeling van de jeugd, maar

n¡et alle partners zijn vertegenwoordigd in de STER.

Voor een sucôesvolle realisatie van de doelstellingen

van deze LEA kiezen we voor uitvoer¡ng binnen

een netwerk van bestaande overlegstructuren. Binnen de

thema's wordt uitvoer¡ng gegeven aan de doelstellingen

door een verzameling van overleggen. De kerngroep LEA

draagt zotg voor de verbind¡ng lussen de verschillende

werkgroepen en de STER. Daarnaast fungeert de

kerngroep LEA als belangrijk klankbord voor de STER

op het gebied van onderuijsbeleid en kan gevraagd en

ongevraagd advies uitbrengen ten aanzien van diverse

themas.

Hoe doen we dat?
Het is ons streven dat alle kinderen en jongeren in
de gemeente Roosendaal de mogel¡jkheid krijgen

om naar school gaan. Alle kinderen en jongeren

veMerven in hun groel tot zelfstandig volwassene een

zo goed mogelrjke uitgangspositie voor deelname aan

de samenleving. Dit willen w¡j verwezenlijken door ervoor

te zorgen dat problemen (preventief) voorkomen worden.

Er wordt vanuit pedagogisch optim¡sme uitvoer¡ng

gegeven aan het principe "Eén gezin één plan". Belangrijk

hierbil is dat er een duidelr.jke regie is. Reden voor de LEA

om wrjk- en buurtgericht te werken. Het uitgangspunt voor

ondersteuning is de hulpvraag vanuit de k¡nderen en de
jongeren. Op het moment dat er sprake is van een situatie

waar hulp ¡ngeschakeld moet worden, wordt deze eerst
gezocht in de directe omgev¡ng. Contact met ouders en

vezorgers is h¡erb¡j essentieel. ln samenspraak wordt een

Plan van Aanpak opgesteld. Dit alles b¡nnen de kaders

van het Pos¡t¡ef Opgroeien. Partners van de LEA werken

allemaal volgens het principe "Eén gezin, één plan" en daar

waar mogelijk één budget. De plannen zijn niet essentieel,

maar essentieel is dat één persoon de regie heeft. Door

middelen effectief in te zetten en doordat de lijnties tussen

diverse aangesloten professionele organisaties kort zin, is

hulp snel te regelen.
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De afgelopen LEA periode is er veel gerealiseerd:

> De invoering van de nieuwe wetgeving Jeugdzorg en Passend Onderwtjs ls gaande, deze dossiers zijn reeds in
onh#ikkeling.

) Een ondersteuningsstructuur in en om de scholen is ujtgerold.
) Regional serig leerplicht is doorgevoerd.

) Een andere koers en wljze van financiering van voorschoolse educatie heeft vorm gekregen en we hebben in
Roosendaal een goede basisvoorziening onderwijsachterstanden weggezet. We weten elkaar op diverse clossiers
goed te vinden en er wordt nauw samÕngewerkt op verschillende thema's, dit alles om de doorgaande lijnen voor de
Roosendaalse kinderen en jong volwassenen van O-23 jaar te realìseren.

) Een Regionale Educatieve Agenda (REA) voor het Voorgezet Onderwijs (VO) is gerealiseerd.

Daarnaast staan we aan de vooravond van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Deze zijn opgenomen in onderstaande
thema's die we de komende LFA-periode gaan aanpakken:

, Doordecentralisaiie van onderwüshuisvesting.

) De doorontwikkeling van de zorgadviesteams.

, De plannen van het rUk mel betrekk¡ng tot voorschoolse voozien¡ngen.
) Ouderbetrokkenheid.

) Het maken van resultaatafspraken met de bestuurders staan de komende periode hoog in het vaandel.
) De mogellkheden ondezoeken met betrekking tot het realiseren van een REA in het primair onderwùs.

De afgelopen LEA per¡ode hebben we al goede stappen gezet. Het is belangrijk om dlngen die we al doen verder uit
te bouwen en te verbeteren om de b¡ldrage aan de gestelde doelstellingen te vergroten.

Thema's die onderwijs, gemeente en andere partners de komende LEA periode gezamenli¡k
aanpakken:
> Bibliotheek (bibliotheek op school, boekstarl, voorleesexpress)

) Cultuureducatie

) Spoft & Bewegen

) Onderwishuisvesling
t Passend Onderwüs & Jeugdzorg
) Onderwilsachterstanden (inclusief voor-en vroegschoolse educatie)

) Leerplicht &voortijdig schoolverlaten

) Leerlingenvervoer



UITVOERING VAN DE AGENDA4

Wat gaan we aanpakken en welke concrete doe¡en streven we daarbij na?
Ter concrelisering van de doelen is per onderwerp onderstaand format ingevuld. Op basis van dit format bepalen en
stellen de leden van de STER vast wanneer doelstelllngen zin bereikt.

) Bibliotheek
Onderzoek toont aan dat k¡nderen die lezen niet alleen hoger scoren op taalvaardigh€id en tekstbegrip, maar ook op
stud¡evaardigheden, wiskunde en wereldonèntat¡e. B¡bliotheèk, gemeente en scholen werken structureel samen aan
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen om taalachterstand tê voorkomen.

) Cultuureducatie
Onderwijs en gemeenten hebben een gezamenlijk belang bü het ontwikkelen van cuhurele competenties b¡j de jeugd.
Cultuurpartic¡patie zorgt namelijk voor een âct¡evere en gezondere leefstü|. Het geeft een zinvolle vruetüdsbested¡ng,
stimuleert de creativiteit en heeft een belangrijke sociale waarde.

) Subs¡diebedrag gemeenle

voor de püler 'Focus op

jeugd' € 238.000

) Cofìnanc¡ering door

ondeMijs en provincie

) Boekstart 0-2 jaâr

) Boekstart in de kindets

opvilg 2-4 jaar

) Bibliotheek op school

4-12 jær (gefaseerd

uitrollen op alle basis-

scholen in RoosendæD

) B¡bliolheek op school

12-18 jær: Pilot op

Vo-school ¡n 2016

) Scholsnaanbod

12-18 jaat

) Prcjecten voor media en

cultuureducatie

) Producten en proiêcten

voor deskundigheids-

bêvordering voor

leerkrachlen, ouders

en begele¡ders

) 100o/o bereik van de

Roosendælse jeugd

) Stüging uilleencijfere jeugd:

o-meting van het aantal

leden kinderen ¡n 2016 en

met¡ng (st¡jging) van het

bereik ten opz¡chte van

2016 ¡n 201 7 en 201 8

) 0-4 jær (doel 2016

25o/o bercik, jaren

dana st¡jgend)

) 4-12 jaar (doel is 10070

bereik eind 201 8)

) 12-18 jaar (doel is

1 00% bereik e¡nd

201 8)

) Uìtrollìng Bibl¡otheek op

alle basisscholen ¡n de

gemeente:

) 201 6; I scholen

) 201 7; 7 scholen

) 201 8; 7 scholen

À Het bevorderen vtr lezen

) Leesplez¡erjeugd

verhogen

) Frequeniie lezen

jeugd verhogen

B. Het stimuleren vð
(taal)ontwikkeling

) Hel vergroten van de

med¡awiisheid bû

jeugd

DOEL INTERVENTIES BUDGET
RESULTAATAFSPRAAK

(evaluatie)

| € 600.000 subsidie van

gemeente æn schouwburg

De Kr¡ng voor uitvoering

cultuureducatie

) Cofinanciering door

ondeMijs en provinc¡e

) Cultuureducatie algemeen

(diverse pojecten en

workshops, Sjore creat¡ef ,

etc)

) Cultuureducat¡e met

kwaliteit: met de scholen

wordl u¡tvoering gegeven

aan diverse projectplannen

60% van de jongeren van

vier tol en met achttien jær

¡n contact brengen met

veßchillende kunst- en

cultuuruitingen

De deskundighe¡d vð
scholen/ lerarer/cultureel

medewerkers is aantoonbær

toegenomen. Hieruoor is een

meetinslrument ontwikkeld

) Hel verhogen van de

actieve cultuurpart¡cipatie

onder de jeugd

) Alle kinderen van vier tot

en mêt achtt¡en jã
ongeacht afkomst en

milieu, gelijke kansen te

bìeden op het geb¡ed

van kwalitat¡ef sterke

cu¡tuureducat¡e en hen

in de gelegenheid stellen

kenn¡s te maken en z¡ch

te oriénleren op alle

terreinen væ kunst en

cultuuruitingen

DOEt INTERVENTIES BUDGET
RESULTAATAFSPRAAK

(evaluat¡e)

I



) Sport & Bewegen
Onderwtjs en gemeente hebben een gezarnenlik belang b¡ een gezonde leefstül van de jeugd. Omdat overgewicht
een groe¡end probleem onderjongeren is, is Roosendaal in 2013 Jocc-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht)
geworden. De focus ligrt op de wijk Kalsdonk en specifiok op de basisschool in deze wik, De Vlindertuin. Daarnaãst
wordt ernaar gestreefd de sport- en beweegparticipatie van de jeugd te vergroten. Dit wordt onder andere gedaan
door de buurtsportcoaches, die een groot aanbod sport- en beweegactivite¡ten organiseren. De pilot "Beweegteam"
waarbl drie Roosendaalse bas¡sscholen, Sportserv¡ce Noord-Brabant (SSNB) en de gemeente de handen ¡neen slaan,
verstreK de kwaliteit van het bewegingsaanbod op en rondom de bas¡sscholen in de gemeente.

A. Budget voor de uren¡nzel

van Sportseryjce Noord-

Brabant en GGD mæK

onderdeel uit

van resp, de meeitren-

subsid¡e en het

maatwerkdeel. Daamæt

reguliere uren ondeMiis

voor hel uitvoeren

van het vakwerkplan

bewegingsondeffi¡js

B. Opgenomen in de

mee4arige subs¡d¡e

atr Sportservice

Nærd-Brabant

À GGD West-Bnbant

en Sportseruice

Noord-B€bæt z¡jn de

kartrekkers voor JOGG

en ontwikkelen diverse

¡nteruent¡es en geven dffi
uitvoering aan

B. Organiseren grcot

æntal sport- en

beweegactiviteiten door

SSNB zoals Sjoß Sportief,

Pauzesport spêc¡æl

ondeMijs, act¡viteiten bij

buurlsportveren¡gingen

organ¡seren.

Pilot Beweegrteam

op 3 Roosendaalse

basisscholen

A. Het percentage kinderen

met gezond gewicht

in Kalsdonk is in 2018

toegenomen tov de

O-meling in 2014/2014

(80%)

B, Meer sport-, spel- en

beweegmomenten onder

dê jeugd, onder de jeugd

d¡e lichamel¡jk inactief is

en onder de jeugd met

een beperking

A. Jeugd op een gezond

gew¡cht brengen en

houden.

Al Het verhogen van de

consumptie van gezonde

voeding onder de jeugd

A2 Het vergroten van het

bewustz¡jn bìj ouders van

het belang van gezonde

voeding door hun

k¡nderen

A3 Het vergroten van het

ätd sport-, speÞ en

beweegmomênten onder

de jeugd

B. Sport- en beweeg

participatie onder de

jeugd vergroten.

Bl Het vergroten van het

aantal sport-, spel- en

beweegmomenten onder

de jeugd.

82 Het vergroten van het

aantal sport-, spel- en

beweegmomenlen onder

de Jeugd die lichameljk

¡nactief is

Bg Het vergroten væ het

aantai sport-, spel- en

beweegmomênten onder
jeugd met een beperking

INÏERVENTIESDOEt BUDGEÏ
BESULTAATAFSPBAAK

(evaluatie)



) Onderwijshuisvest¡ng
Onze vis¡e op jeugd is dat kinderen en .jongeren de mogelijkhe¡d hebben om zich te ontwikkelen tot zelfstandige
volwassenen, die actief deelnemen aan het sociale, econom¡sche en culturele leven. We creéren een gunstig
opgroeiklimaal voor alle kinderen en hebben h¡erbij aandachl voor de sociale omgeving. Kwalitatief goed onderwtls is

hierbij een onmisbare schakel. Goede onderwijshuisvest¡ng draagt hieraan bij.

) Passend Onderwijs & Jeugdzorg
De invoering van de wet "Passend onderwus" en de decentralisat¡e van de jeugdzorg geven gemeenten en
schoolbesturen een gezamenli.ike verantwoordelijkheid voor ondersteuning van jeugdigen. Schoolbesturen kr¡gen de
opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden, Gemeenten worden verant\¡r'oordelijk voor zorg
voor jeugdigen en hun ouders in gezin, wijk en buud. Beiden krijgen op grond van de wetgeving de opdracht om de
speelvelden met èlkaar te verbinden en de plannen over en weer af te stemmen. Het ligt voor de hand dat gemeenten
samenwerken met Samenwerkingsverbanden (SV1A4 en schoolbesturen.
We streven er immers gezamenlijk naar dat de Roosendaalse jeugd gezond en veilig op groeit en zo thu¡snabi mogelUk
ondeÌwüs geniet om zo naar eigen tevredenheid deel te nemen aan de samenleving.

Voor uitvoeren deze acliviteit

is geen budget

Het Budget Jeugdzorg 201 6

ca. € 1 9.000.000

Dit is bestemd voor de

uitvoering van de tæk

Jeugdzorg

€ 5.500.000Onderhandeling met

schoolbestuur en gemeente

over vooMaarden/condities

Gemeente en schoolbe-

sturen onderzoeken de

mogelûkheden van dootr

decentralisatie ondeMijshuis-

vesting prinrair en voortgezet

ondeMijs. Het streven is dat

er voor het e¡nde van de

hu¡dige periode van het

College, hierover een

voôrgenomen besluit is

genomen

Ër is voor alle kinderen

voldoende, adequaal

en bereikbær ondeMijs

(dmv huisvesting)

DOEL INIERVÊNNES BUD6ËT
ßESULTAATAFSPRAAK

(evaluatie)

Het afstemmings- en infor-

matieprcces verder vormge-

ven o.a. aansluiting onderuijs

op jeugdexpertteams en

harmonisatie bovenschoolse

zorgstructuur

Monitoren van de aanpakl

Zorgdragen voor een warme

overdracht tussen primair

en voortgezet ondeMijs

voor k¡nderen mel een extra

onders'leun¡ngsbehoeft e

Minimaal één keer per jaar

contact tussen primair en

voortgezet ondeMüs, of alle

kinderen ook daadwerkelijk in

het VO geplaatst zin

Jeugdzorg en ondeMijs

werken vanuit een geämen-

lüke visie, wærbü het accent

ligt op vaardìghsidsvergroting

van ouders/leerkrachten en

kinderen.

Voor elk gezjn waarbú jeugd-

zorg en ondeMijs betrokken

zijn is duideli¡k bi wie de

regie ligt

Aansluiten FEA: werkgroep

één gezin één plan

VeMijzingen voor vergoede

dyslectiezorg komen overeen

mel de in deze regio gelden-

de prevalentiecifers

) Afstemming en invul-

ling van de ketenzorg,

zodanig dat er optimâle

ondersteun¡ng gereal¡seerd

wordl, welke onder andere

tol uitdrukking koml in de

regierol één gezin één plan

, Het waarborgen van

betælbare dyslectiezorg,

door een goede invulling

van de poortwachlerJunctie

) Het wærborgen van een

doorgaande ontwikkelings-

lln PO^/O

) Êr wordt naar gestreefd

dat er voor ieder kind in

elke dorp en elke wijk

thuisnabij passend onder-

wijs mogel¡jk is. Dit met

inachtneming van de van

de pedagogische en ont-

wikkel¡ngspsychologische

¡nzichten met belrekking

tot het adequæt opgroeion

van kinderen

) Alle kinderen mel een extra

ondersleuningsbehoeft e

zin in hel VO geplaatst

DOEL NTERVENTIES EUDGEf
RESUTTAATAFSPRAA(

(eualuat¡e)



) Onderwijsachterstanden OA (¡nclus¡ef voor-en vroegschoolse educatie)
OnderwUs en gemeente hebben jn gezamenlijkheid een belangrüke rol in het b¡eden van optimale ontwikkelingskansen
voor de jeugd en het succesvol doorlopen en afronden van hun schoolcarrière. De omstandigheden waarin kinderen
leven zijn van invloed op de mate waarin zij meer of minder succesvol hun schoolcarière kunnen doolopen.
Het ¡s voor de samenleving van belang nadelige invloeden op de leefomstandigheden waar mogelijk te verm¡nderen.

ln de contelit de LEA betreft het met name de taalontw¡kkel¡ngsmogelijkheden, omdat deze in hoge mate van invloed

zijn op de schoolprestaties.

ln 2016 ca.2 miljoen.

Vmaf 201 7 nog onbekênd

Het WElraject: OndeMijs

en voorechoolse

voozieningen werken gericht

samen aan hel vergroten

van de competent¡es van

pedagogisch medewerkers

en leerkrachten in het

bowerkstell¡gen van een

doorgmde ontwikkellijn,

het vergroten van de

taalvãdigheid van kìnderen

en het versterken van de

ouderbetrokkenheid

De Schakelklassen:

OndeMijs en gsmeente

werken samen aan

het vergroten van de

taalvaardigheid en dê

woordenschatonhry¡kkel¡ng

vm leedingen, d¡e

andersz¡ns geen prcblemen

ondervinden, mær

door een ontoereikend

taalvaardigheidsniveau

onvoldoende kunnen

profiteren van het onderwûs

WE: ln de voor en

vroegschoolse periode zijn

de resultaten m¡nimaal op het

SLO-prestatieniveau

WE: Op schoolniveau zin de

resultaten minimaal op het

n¡veau dat de ¡nspectie stelt

aan het basisniveau

De schakelklasleerkrachten

zijn in stæt om de

opbrengstgegevens te

vezamelen, te analyseren en

te evalueren

De schakelklasleerkrachten

zijn in staât om op grond

van de opbrengs'lgegevens

hun ondêMijsaæbod en hun

handelen aan te passen

De vooruitgang van de

schakelklæleerl¡ngen

is significant hoger dan

de normale groeì in

vaardigheìdsscores

Het voorkomen en bestrijden

van ondeMijsachterstanden

door o.a. de taalvaard¡gheid

van peuters en kleuters

te verhogen

Het voorkomen en bestrijden

van ondeMüsachterstanden

door de taalvaâd¡ghe¡d

van leerlingen op de

basisschool te verhogen

Het betreft dan zowel

allochtone als autochtone

k¡nderen die door allerlei

omstandigheden, zoals

lussentijdse instroom. mær

ook door omstandigheden ¡n

de thuissituatie of langdurige

ziekte een laalachteßtæd

hebben opgelopen

DOEL BUDGETINTERVENTIES
RESULTAATAFSPRAAK

(evaluatie)

Anderstal¡ge kinde€n

worden opgevangen in

klassen waar z¡j intensief

begeleid worden ¡n

het verueruen van de

Nederlandse taal. Er wordt

een onderscheid gemækt

tussen:

NIP I kinderen voor w¡e een

deelt jdvooz¡en¡ng bestaat

(meestal migrantenk¡nderen)

NIP ll kinderen voor wie een

voltidsvooziening bestaat

NIP lll kinderen voor

wie opvang in reguliere

kleutergroepen met

begeleiding wordt

gerealiseerd. Omdat

NIP-1 een lespunt voor

heel Roosendaal is en de

leerjingen op hun school

van herkomst blijven

ingeschreven, wordt door de

gemeente Roosendâal NIP-1

volled¡g en NIP-2 en NIP-3

gedeehelijk, gef nanc¡erd

vanuil OA-middelen

Er zìjn toerêikende

voozieningen voor:

NIP l: De vooziening NIP-1

veuorgrt Nedelands (NT-2)

ondeMis ¡n deeltijd (4

school-tijden per week)

æn kinderen die korler

dan één jaar in Nederland

zijn. Na 40 schoolweken

zijn de l€erlingen in staat

het ondeM¡is op hun eigen

school te volgen

NIP ll: Dit is een

voltijdsvooziening, voor

(vluchtelìngen-)kinderen uit

het buitenland met een grote

ondeMijsachterstand ten

opzichte van leeft ijdsgênotên.

Kinderen maken 2 jaar

gebruik vm deze vooz¡en¡ng

met æn opt¡e op een derde

schooljaar met als opbrengst

regul¡ere BAO bovenbouw

of VO danwel ISK

NIP lll: Dil is een voozien¡ng

voor de kleulers onder de

vluchtel¡ngenk¡nderen.

Het doel van deze

vooziening is deze kleuters

voor te bereiden op

deelname æn een regul¡ere

groep 1 -2 of een reguliere

groep 3

Er zün voldoende

voozieningen binnen

de gemeenle waar wordt

gewerkt aan het atfabetiseren

en aanspreekbã maken

van asielzoekerskinderen

INTERVENTIESDOEL BUDGET
RËSULTAATAFSPBAAK

(evaluatie)



) Leerplicht en voort¡jd¡g schoolverlaten
Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwûs volgen. Gemeente en onderwijs hebben in gezamenlijkheid
een belangrijke rol in het verzorgen onderurijs voor deze leerl¡ngen. Daarnaast hebben beiden een belangrüke rol in
het voorkomen en terugdringen van verzu¡m, spijbelen en voort¡dig schoolverlaten.

) Leerlingenvervoer
Gemeente en onderwijs hebben in gezamenlijkheid een belangrijke rol in het verzorgen van leerlingenvervoer. Om het
leerlingenvervoer zo goed mogelijk te laten verlopen ¡s het belangrijk dat er juiste afstemming en samenwerk¡ng is
tussen gemeente en onderwijs.

Zie tabel h¡eronder) Juiste afstemming en

smenwerking met scholen

gezamenlijk met andere

netwerkpartnêrs binnen de

(ieugd)hulpverlen¡ng

en justitie

) Onderzoeken of

verderê samenwerking

nod¡g is of dat de

netwerksamenwerking

voldoende efi ¡ciënt¡e heett

om de doelen le realisêren

) ln april,/mei 2016 evaluatie

en besluìt over voortzetting

samenwerking

) ledere 2 maanden hei

in beeld brengen van

dê aantallen VSV en

thu¡szitters

We zìjn met 4 andere

gemeenten op hel gebied

van lærplicht en Fl\¡C

tajectbegeleid¡ng inlensief

gaan samenweri(en. 1 vaste

contaclpersoon op school, 1

werkw jzelbeleid

Êôn jædijkse daling væ het

VSV realiseren. Dit om een

bijdrage te leveren aan de

doêlstelling van het kab¡net

Rutte , om in 2016 hel æntal

voort¡jdig schoolvedaters

terug le brengen lot minder

dan 25OOO

Verder terugdringen van

vezu¡m en voortijd¡g

schoolverlåten {VSV)

Het minimal¡seren van

het aantal thuiszitters

DOEL INTERVENTIES BUDGET
RESULTAATATSPRAAK

(evalualie)

Budget dat door de

gemesnte beschikbffi
is gesteld t.b.v.

leerlingenveruoer

Het betreft h¡er een

open -eind fìnanciering

) Voorlichting geven

t MÊÊ op weg

) Zelfstædigheid st¡muleren

) E¡gen verantwoordel¡jkheid

benadrukken

) Med¡sch adviæ

) Voor het opstellen van

een protocol wordt een

werkgroep ¡n het leven

geroep6n

) U¡tvoering geven aan

de door de gemeente

opgestelde verordening

) Zorgen dat afstemming

ên samenwerk¡ng met

veruoerder, onderuijs en

ouders goed verloopt

) lnzet leedingenveruoer is

mætwerk

) Het real¡seren van

æn prolocol

Het voorkomen dat kinderen

niet naar school kunnen (en

daardoor gê6n ondeMijs

kunnên vo¡gen) waardoor de

ontw¡kkel¡ngskansen worden

vergroot

Het opstellen van een

protocol mel criteria æn de

hand waaruan de bekost¡ging

voor hel veryoer væ

leerlingen wordt toegekênd

DOEL INTERVENTIES BUDGET
RESULTAATAFSPRAAK

(evaluatie)

e772.231

€ 163.660

€ 608.571

€ 765.518

€ 159.980

€ 605.538

€ 758.805

€ 156.383

e602.422

€.752.091

€ 152.8ô7

e599.224

Totaa¡ budget

Geoormerkte rijksm¡ddelen RN,4C

Reguliere m¡ddelen gemeente

2016 2017 20192018
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Lokale Educatieve Agenda

Centrum voor Jeugd en Gezin

Zorgadviesteam

Voor en vroegschoolse educatie

Stuurgroep Educatie Roosendaal

prima¡r onderwijs

voortgezet onde¡wijs

middelbaar beroepsonderwìjs

voodijd schoolverlaten

samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

onderwijsachterstanden

wet op het Primâr ondeMijs

wet Ontw¡kkelingskansen door kwaliteit en educat¡e

Reg¡onale meldpunt coörd¡natie

Regionale Educat¡eve Agenda

Stichtìng Leerplan Ontw¡kkeling
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