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De taken van het onderwĳs en gemeentes zĳn de laatste jaren ingrĳpend veranderd. Onderwĳs en gemeentes werken steeds
nauwer samen als het gaat om jeugdigen. Dit doen zĳ al op lokaal niveau, per gemeente. Voor jongeren van wie de leefwereld
over de grenzen van de eigen woonplaats gaat (zoals bĳ leerlingen in het voortgezet onderwĳs) is samenwerking tussen gemeenten
en scholen voor voortgezet onderwĳs op regionaal niveau belangrĳk.
Om resultaatgericht te kunnen samenwerken hebben de samenwerkende gemeentes en scholen, vertegenwoordigd door
het Samenwerkingsverband, een nieuwe Regionale Educatieve Agenda (REA) opgesteld voor de periode 2017-2020.

Net als in de voorgaande REA (2014-2016) is het hoofdthema:

de regionale verbinding van de ondersteuning voor jongeren
in het kader van passend onderwijs en in het kader van het sociaal domein.

De agenda kent negen thema’s, waarmee de partners de komende periode met elkaar aan de slag gaan.

Uitgangspunt voor deze REA
> Wĳ gaan uit van de kracht van de jongere, zĳn/haar gezin en omgeving en we versterken de eigen kracht van jeugdigen en ouders.
> Wĳ geven ondersteuning/passende zorg op maat op momenten dat het nodig is.
> Wĳ gaan uit van de vraag en beoordelen ondersteuningsbehoeften integraal, dicht bĳ de signaleringsplaats.
> En daarbĳ ondersteunen we integrale ondersteuning in/door (speciaal) onderwĳs en hulpverlening in de vorm van een arrangement.
> Daarbĳ hebben we aandacht voor de kleine groep jongeren die zich nooit tot een zelfstandige volwassene zal ontwikkelen en
voor wie zorg altĳd ondersteunend zal zĳn.
> Wĳ organiseren de zorg rondom de jeugdige en het gezin. Er is een dynamische samenwerking met hen en de professionals,
die gebaseerd is op dialoog met jeugdigen en ouders.
> Wĳ versterken de kracht van de professionals.

De gezamenlijke onderwijs- en gemeentelijke agenda 2017-2020 heeft de volgende thema’s:
1 | De integratie van anderstalige leerlingen die uit een internationale schakelklas (ISK) neveninstromersproject (NIP)
instromen in het VO is zodanig dat zĳ zo snel mogelĳk op hun eigen niveau onderwĳs ontvangen.
Doel: de leerling haalt een diploma op zĳn niveau . Om dit te realiseren start een onderzoek naar de mogelĳkheden van een
tussenvoorziening tussen enerzĳds ISK/NIP en het algemeen voortgezet onderwĳs. Fasegewĳs wordt toegewerkt naar de
overgang naar de juiste opleiding, zodat de leerling niet alleen een startkwalificatie behaalt maar ook het diploma dat past bĳ
zĳn aanleg. De werkgroep ontwikkelt een voorstel dat voorgelegd wordt aan de stuurgroep.
2 | Het organiseren van een jaarlĳkse inspiratiebĳeenkomst met als doel mooie zaken in het zonnetje te zetten en
te leren van good practices. Tĳdens een jaarlĳkse bĳeenkomst ontvangen drie leerlingen die volgens hulpverleners en
onderwĳs een schouderklopje verdienen een stimuleringsprĳs omdat zĳ blĳk hebben gegeven van ‘eigen kracht’ ofwel die
volgens onderwĳs en hulpverleners een steuntje in de rug verdienen.
3 | Het realiseren van een beter sluitend aanbod, dan wel aanpak, van preventieve interventies vanuit zowel onderwĳs
als gemeentes. Dit draagt bĳ aan continuïteit van onderwĳs en het voorkomen van uitval. Uitgangspunt is dat dit regionaal een
aandachtspunt is. De invulling van het preventieve beleid vindt per gemeente (lokaal) plaats.
4 | Voor zorg intensieve kinderen een arrangement van hulp opzetten dat rekening houdt met zowel gemeentelĳk beleid,
Passend Onderwĳs, zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg. Realisatie uiterlĳk per schooljaar 2019-2020.
5 | Heldere afspraken over duidelĳke regie en doorzettingsmacht voor de meest complexe casussen/thuiszitters.
Wĳ houden hierbĳ rekening met die complexiteit van de problematiek (zorg, veiligheid en/of met multi –problematiek).
Hiervoor sluiten wĳ aan bĳ regionale contacten vanuit de regionale samenwerking op Jeugd, met onder andere Veilig Thuis.
6 | De samenwerking op casusniveau en beleidsniveau vergroten voor jongeren die ondersteuning nodig hebben
op het snĳvlak van jeugdhulp WMO, onderwĳs, dagbesteding en arbeidsparticipatie. Doel is het realiseren van ondersteuning
binnen acht weken.
7 | Het thuiszittersprotocol evalueren en verbetervoorstellen doorvoeren.
De ambitie is: één nieuw protocol voor de drie West-Brabantse samenwerkingsverbanden.
8 | De samenwerking en verwachtingen tussen jeugdprofessionals en onderwĳs verbeteren.
Wĳ weten wat we van elkaar mogen verwachten. Wĳ sparren met elkaar en gaan het overleg niet uit de weg.
9 | De ontwikkelingen in het RE- gebied sluiten aan op de ontwikkelingen in grotere regio’s en andersom.
In bĳlage 6 in de REA staat een overzicht met voor de REA relevante overleggen in de regio.

Budget en inzet
Voor het realiseren van de doelstellingen is inzet nodig. Door het instemmen met deze REA committeren schoolbesturen
en gemeentes zich aan het realiseren van de doelstellingen en geven zĳ aan deze doelen te gaan realiseren.
Zĳ geven daarmee het mandaat aan de projectgroep om medewerkers vanuit het samenwerkingsverband en gemeentes te
betrekken bĳ het realiseren van de doelstellingen. De verwachting is dat deze medewerkers betrokken kunnen worden vanuit
hun reguliere werkzaamheden.
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