Inspiratiesessie
Aan de slag met succesvol samenwerken
tussen onderwijs & gemeenten

Kick off
11 juni was de kick off van een succesvolle samenwerking
tussen onderwijs en gemeenten. Met als uiteindelijk doel
om eind 2018 een samenwerkingsagenda te presenteren.

Interactief
Bestuurders en directeuren van het onderwijs en de
gemeenten troffen elkaar 11 juni in het Regiokantoor
voor een interactieve sessie. Onder leiding van Improbattle
spraken de aanwezigen over een gezamenlijke ambitie en
opgaven. Alle aanwezigen hartelijk dank voor uw actieve
bijdrage aan deze middag. We hebben mooie input gekregen
waarvan wij u graag een terugkoppeling geven in deze mail. Daarnaast geven we een grove planning
voor het vervolg, waarbij we u graag betrekken! Vergeet dus niet de enquête in te vullen!

Zelfredzame kinderen en jongeren
De meeste jongeren redden het prima. Ze kunnen zelf of met enige hulp van ouders of anderen uit hun
netwerk opgroeien tot zelfstandige mensen in de samenleving. Soms is een extra steuntje in de rug
nodig van het onderwijs en de gemeenten. Wij vinden het belangrijk om hierin gezamenlijk op te
trekken, omdat het volgens ons van groot belang is voor de individuele jongere en voor de
maatschappij als geheel, dat iedereen meedoet en het gevoel heeft erbij te horen.

Ambitie
"Jongeren in regio Gooi en Vechtstreek groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten op
school, in een dagbesteding, thuis en in hun vrije tijd en participeren duurzaam naar vermogen. Er is
hulp en ondersteuning laagdrempelig beschikbaar voor als dit (even) niet lukt. Geen enkele jongere
valt tussen wal en schip in regio Gooi en Vechtstreek!"

Opgaven
1. Gezond en veilig opgroeien
2. Sluitende aanpak onderwijs en jeugdhulp
3. Aansluiting met werk en participatie
4. Een leven lang leren

Uitgangspunten
Vanzelfsprekend werken we integraal en professioneel samen en realiseren we de ambitie ne opgaven
door:
1. Altijd het belang van een goede ontwikkeling van de jongeren voor ogen te houden.
2. Verantwoordelijkheid te nemen voor de (wettelijke) taken van de eigen organisatie en
verantwoordelijkheid te voelen voor meer dan dat.
3. Extra alert te zijn op overstapmomenten van de jongere en dan te zorgen voor een warme
overdracht.(van school naar school, van school naar werk of dagbesteding, van werk naar school, van
de bank naar school of werk, vanuit de hulpverlening naar school of werk).
4. Uit te gaan van partnerschap met jongeren en hun ouders.
5. Samen te leren, te professionaliseren en te kijken naar kansen en mogelijkheden.

Reacties en input
Reactie op ambitie


Mooie uitgangspunten, sympathieke ambitie en een belangrijk initiatief



De ambitie moet gezamenlijk concreet ingevuld worden. Wat zijn de doelen en resultaten? En
wie doet wat wanneer?
Wat verstaan we onder ‘duurzaam participeren’ en wat verwachten we bij talentontwikkeling
thuis en in de vrije tijd?



Reactie op opgaven
 Wat valt er onder opgave 4 en wat willen we hier bereiken?
 Let bij opgave 3 op de overstapmomenten


Thema’s die opgenomen moeten worden: docententekort, huisvesting van onderwijs, zorg de
school in

Reactie op samenwerking
 Wat verwachten we van elkaar? En wat verwachten we niet van elkaar? Duidelijke rolverdeling
is nodig.
 Let op dat niet veel tijd en energie in een plan gaat zitten. We moeten snel naar actie over!



Heb oog voor de verschillende belangen

Top 5 prioriteiten waar we mee aan de slag moeten
1. Van beleid naar uitvoering. Aan de slag!
2. Concrete resultaten benoemen die we willen behalen!
3. Loket (met zo ruim mogelijk mandaat) jeugdhulp letterlijk in de school brengen. Bijvangst:
fysieke ontmoeting leidt tot begrip en samenwerking
4. Aandacht en actie  in contact en snel/effectief reageren
5. Vertrouw! Dus laat los en geef elkaar de ruimte!

Hoe verder?
1.
2.
3.
4.
5.

(continu) Door met de goede activiteiten en ontwikkelingen
(sept – okt 2018) Praten met elkaar van uitvoering tot bestuur
(okt./nov. 2018) Vervolgsessie voor concrete invulling opgaven
(nov. 2018) Concretisering opgaven & rol- en taakverdeling
(dec. 2018) Samenwerkingsagenda definitief

Enquête
We horen graag hoe u het vervolg ziet. Hoe wilt u op de hoogte blijven en wie moeten we wanneer
betrekken? Laat het ons weten via deze enquête!

Opmerkingen, wensen en ideeën?
Renée Gunst: r.gunst@regiogv.nl
Marlot van der Kolk: m.vanderkolk@regiogv.nl
Marjet van Elten: m.vanelten@regiogv.nl

Linkje film
Linkje enquête

