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Convenant Regionale Educatieve Agenda (REA) Voortgezet onderwijs (VO) en Primair onderwijs (PO), regio 30.02 
 
Inzake bestuurlijke samenwerking tussen de gemeenten Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, 
Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. en Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk 
(PO). 
 
Ondergetekenden: 
De gemeente Halderberge, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 14 december 2021, op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet (en krachtens volmacht) 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs; de heer T.C. Melisse. 
en 
De gemeente Roosendaal, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 14 december 2021, op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet (en krachtens volmacht) 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs; de heer M.A.C.M.J. van Ginderen. 
en 
De gemeente Moerdijk, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
d.d. 14 december 2021, op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet (en krachtens volmacht) rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs; de heer E. Schoneveld. 
en 
De gemeente Rucphen, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders 
d.d. 14 december 2021, op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet (en krachtens volmacht) rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs; mevrouw S. Breedveld – de Ruiter. 
en 
De gemeente Drimmelen, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 14 december 2021, op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet (en krachtens volmacht) 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder Onderwijs; de heer J.G.M. Vissers 
en 
Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o.  
en 
Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (PO). 
 
verder te noemen ‘convenantpartners’ 
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Overwegende dat: 

 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Regionaal Educatieve Agenda (REA) ligt bij het Op 

Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO), hierbij rekening houdend met de juridische en financiële 

verantwoording van de individuele partners.   

 

 Met de uitvoering van de Regionale Educatieve Agenda wordt bijgedragen aan de thema’s zoals genoemd 

in de REA 2022 e.v.  

 

 Het verplichte OOGO dat de bovengenoemde partners voeren in het kader van de Jeugdwet is neergelegd bij 

deze bestuurlijke samenwerking REA. Voorbereiding ervan vindt plaats op het niveau van West-Brabant 

West, overeenkomstig de samenwerking binnen de Overlegtafel Passend Onderwijs-Jeugdwet. 

 
Komen het volgende overeen: 

1. Doel van de samenwerking 

Gemeenten en Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en primair onderwijs voeren goed en 

intensief overleg waar het gaat om de afstemming van onderwijs en zorg. Zij vullen elkaar aan en komen 

vanuit het gedachtengoed van gezamenlijke verantwoording tot een integraal en vraaggericht 

voorzieningenniveau voor de jeugdigen. 

a. Kapstok hiervoor is de Agenda van de Toekomst opgesteld door de Overlegtafel Passend Onderwijs-

Jeugdwet 1 en de nieuwe te ontwikkelen Regionale Educatieve Agenda 2022-2025. 

b. Overige onderwerpen, die betrekking hebben op een integraal en vraaggericht voorzieningenniveau 

voor jeugdigen en vragen om een regionale aanpak of waarvan het wenselijk wordt geacht de lokale 

aanpak regionaal te delen, af te stemmen en vast te leggen, zijn hier ook onderdeel van.  

c. Om een integrale aanpak te realiseren wordt de bestaande samenwerking op bestuurlijk niveau 

voortgezet. Een samenwerking op bestuurlijk niveau is een voorwaarde om tot samenwerking en 

afstemming op beleids- en uitvoeringsniveau te komen. 

 

2. Inzet partijen 

De partijen leveren een personele bijdrage aan het OOGO door: 

- deelname aan de vergaderingen van het OOGO (bestuurlijk) 

- deelname aan de onderliggende projectgroep REA (ambtelijk) 

- eventuele werkgroepen (uitvoerend) 

 

3. OOGO 

a. Deelnemers OOGO zijn: 

De wethouder onderwijs en/of jeugd van de gemeente Roosendaal (PO en VO). 

De wethouder onderwijs en/of jeugd van de gemeente Halderberge (PO en VO). 

De wethouder onderwijs en/of jeugd van de gemeente Moerdijk (PO en VO). 

De wethouder onderwijs en/of jeugd van de gemeente Rucphen (PO). 

De wethouder onderwijs en/of jeugd van de gemeente Drimmelen (PO). 

De bestuurder van het Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (PO). 

De bestuurder van het Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. 

b. Het OOGO wordt 2 maal per jaar georganiseerd.  

                                                            
1 Deze overlegtafel 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. 
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c. Afhankelijk van de agenda wordt het OOGO georganiseerd en voorgezeten door de portefeuillehouder 

onderwijs van de gemeente Roosendaal of door een van de directies van de samenwerkingsverbanden. 

De organiserende partij levert tevens administratieve ondersteuning.  

d. De voorbereiding vindt gezamenlijk plaats (samenwerkingsverbanden en gemeenten). 

 

4. Onderwerpen van het OOGO 

a. Het bespreken van de REA-resultaten van afgelopen jaar. 

b. Het bepalen van de REA-thema’s voor komend jaar. 

c. Het afstemmen van lokale ontwikkelingen. 

d. Het bespreken van het ondersteuningsplannen primair onderwijs (1 maal per 4 jaar). 

e. Het bespreken van het ondersteuningsplan voortgezet onderwijs (1 maal per 4 jaar). 

 

5. Termijn 

De looptijd van dit convenant is 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. 

 

Roosendaal, 14 december 2021 
  

 

Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. 

Directeur-bestuurder 

 
Mevrouw G.A. Huizinga-Mijnhart 

 

 

Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (PO). 

Directeur-bestuurder 

 
De heer Drs. J.M. Biskop 

 

 

Gemeente Roosendaal 

Wethouder Onderwijs 

 

 

 

De heer M.A.C.M.J. van Ginderen 
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  Gemeente Moerdijk  

  Wethouder Onderwijs 

 
   De heer E. Schoneveld 

 

 

    

                   mevrouw S. Breedveld – de Ruiter  
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BIJLAGE 
 
 
Stichting Samenwerkingsverband VO Roosendaal e.o. 
 
Partij binnen dit Samenwerkingsverband zijn de volgende schoolbesturen:  
- Stichting Markland College, Markland College Oudenbosch en Markland College Zevenbergen 
- Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, scholengroep Tongerlo (Norbertus/Gertrudis Mavo,  
  Norbertus/Gertrudis Lyceum, Da Vinci College) 
- Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant, Prinsentuin Oudenbosch 
- Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal, Jan Tinbergen College 
- Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal, De Kameleon 
- Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal 
- Stichting Het Driespan 
 
 
Stichting Samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk (PO) 
 
Partij binnen dit Samenwerkingsverband zijn de volgende schoolbesturen:  

- Stichting Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal 
- Borgesius Stichting 
- Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Roosendaal 
- Stichting Openbaar Basisonderwijs West Brabant 
- Stichting Pallas 
- Stichting De Waarden 
- Stichting Islamitisch Primair Onderwijs 
- Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal 
- Stichting “Het Driespan” 


