
Opvang anderstaligen

Gemeenten, samenwerkings-
verbanden en mogelijk andere 
betrokken partijen, waar onder 
kinderopvang en bibliotheek 
gaan in overleg om het beleid 
op gebied van de taalachter-
standen af te stemmen op 
passend onderwijs en een 
integraal aanbod gericht  
op het voorkomen van  
laaggeletterdheid.

De samenwerking binnen de  
regionale educatieve agenda 

richt zich op de afstemming en 
ontwikkeling van onderwijs en 
zorg. Kapstok hiervoor wordt 
gevormd door de wettelijke 

opdracht die samenwerkings- 
verbanden en gemeentes  

hebben rond passend  
onderwijs en de Jeugdwet.

De samenwerkingsverbanden  
én gemeenten willen de school-

carrière van leerlingen die
extra ondersteuning nodig  

hebben, zo optimaal mogelijk 
laten verlopen. Er wordt

samengewerkt met het doel  
dat geen jongere tussen wal  

en schip terecht komt.

8 wekelijks  
afstemmingsoverleg* in  

de projectgroep. Twee keer  
per jaar op Overeenstemmings

Gericht Overleg met de  
wethouders en de directeur 
bestuurders van de swv-en.

Sterkhouders per thema,  
indien nodig met werkgroepen 

uit het veld.

Van gemeenten wordt gevraagd dat zij zich in hun beleid richten op:
•  het versterken van het probleemoplossend vermogen van kinderen en jongeren,  

hun ouders en sociale omgeving;
•  het bevorderen van de opvoedcapaciteiten van ouders en de sociale omgeving;
•  preventie en vroegsignalering;
•  het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
• effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.

Voorkomen  
van thuiszitters

Onderwijsaanbod wordt  
verbreed, zodat een passend 
onderwijsaanbod vaker kan 
worden aangeboden.

Vanuit de onderscheiden 
verantwoordelijkheden voor 
onderwijs en jeugdhulp stemt 
het samenwerkingsverband af 
op welke wijze een aanpak kan 
worden gerealiseerd voor de 
doelgroep hoog- en meerbe-
gaafde leerlingen.

In kaart brengen welke knel-
punten en onderwijsaanbod er 
is bij plaatsing van leerlingen 
met ernstig meervoudige be-
perkingen. Plan maken met de 
verschillende schoolbesturen, 
waarbij er voor alle leerplich-
tige leerlingen een onderwijs-
plek kan worden aangeboden.

Specifieke aandacht voor thuiszitters, afstemming op de thuiszitteregistratie en aandacht voor absoluut verzuim.

Inzet op handelingsgericht 
werken, gericht op een pas-
sende plek voor de leerling.

Gemeente en onderwijs zorgen voor de monitoring op de dyslexieaanpak.

Arbeidsmarkttoeleiding

Goede afspraken over rollen en 
verantwoordelijkheden, dragen 
bij aan de gemeenschappelij-
ke doelstelling van onderwijs 
en gemeenten om jongeren 
zich zo goed mogelijk te laten 
ontwikkelen en te laten uit-
stromen. 

Speerpunten:
Gemeenten, werkgevers en 
onderwijs werken hun rollen 
beter uit en realiseren aantrek-
kelijke werk- en stageplekken.

Escalatieladder

Te vaak blijven leerlingen bui-
ten een passend onderwijsplek 
of een passende jeugdhulp-
plek. De REA-gemeenten en 
de samenwerkingsverbanden 
realiseren in 2023 de imple-
mentatie van de z.g.n. ‘door-
zettingsmacht’-wetgeving. 
De Plusvoorziening in het vo 
heeft via de stuurgroep REA 
doorzettingsmacht verworven. 
De po-vo brede aanpak wordt 
hierop doorontwikkeld.

Versterken ketenaanpak

In deze convenantperiode 
onderzoeken de samen-
werkingsverbanden met de 
gemeenten hoe de verbinding 
tussen verschillende schakels 
in het onderwijs kan worden 
versterkt op basis van analyse 
van de beschikbare data waar 
het gaat om wijken, scholen 
van herkomst en achtergrond-
informatie.

Oudersteunpunt

PO en VO willen in goed 
overleg met de gemeenten 
oudersteunpunten inrichten, 
waarbij zowel informatie over 
onderwijs als jeugdhulp toe-
gankelijk is.

Meer inclusief/  
Jeugdhulp naar onderwijs

Leerlingen die zij naast onder-
wijs ook ondersteuning nodig 
hebben op het gebied van 
jeugdhulp. Er zijn mogelijkhe-
den om deze ondersteuning 
op de onderwijslocatie te 
organiseren dan wel in goede 
afstemming met het onder-
wijs, leerling en ouders.

Werken vanuit onderwijszorgarrangementen. Vanuit een integrale sa-
menwerking rondom kinderen, ouders en onderwijs, jeugdhulp en zorg 
de leerling fysiek en mentaal, thuis op school en in vrije tijd sterker 
maken.

In een samenwerkingsverband werken reguliere scholen en scholen voor speciaal  
onderwijs in een regio samen zodat er voor alle leerlingen een passend onderwijs is.  
Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt.  
Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen  
met leer- of gedragsproblemen.
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Stichting Samenwerkingsverband (VO) Roosendaal e.o., Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (PO) en de gemeenten: Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, en Rucphen.

*  afstemmingsoverleg bestaat uit de 9 gemeenten uit West-Brabant West, de 3 
bijbehorende samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO, de 3 bijbehorende 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO, vertegenwoordiging vanuit het 
Zi2T, Leerplicht en het ROC.


