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Samenwerking gemeenten en onderwijs 

Het was even wennen om de mobieltjes gereed te maken voor de interactieve presentatie, maar 

daarna ging het gezelschap van 12 raadsleden aan de slag met een stelling, quizvragen en de thema’s 
van de samenwerkingsagenda. De stelling waarmee het gesprek werd gestart luidde ‘Gemeenten 

moeten zich niet bezig houden met de kwaliteit en inhoud van onderwijs, maar alleen met huisvesting’.  
De conclusie was dat de gemeente vooral een faciliterende rol heeft en partijen moet samenbrengen. 

Daarnaast riep het vooral de discussie op wat onder zorg valt en wat onder onderwijs, zoals de rots en 

water training  die gemeenten aanbieden onder onderwijstijd.   

 

Vervolgens was er een korte quiz en een gesprek over drie activiteiten in de Regio op het gebied van 

onderwijs, namelijk voortijdig schoolverlaten, M@zl / ziekteverzuimaanpak en de 

doorstroomoverleggen voor praktijkschooljongeren en jongeren van het voortgezet speciaal onderwijs 

en de Entree. 

 

De focus lag op de samenwerkingsagenda onderwijs gemeenten, waaraan momenteel gewerkt wordt. 
Er gebeurt al veel en wat opvalt is dat onderwijs en gemeenten veel passie hebben voor 
kinderen/jongeren, de wens is om concreet aan de slag te gaan, dat veel dezelfde 
samenwerkingsthema’s worden genoemd en het vertrouwen in elkaar nog moet groeien.  
De agenda moet nog definitief worden maar ondertussen gebeurt er dus al ontzettend veel in de 
samenwerking tussen onderwijs en gemeenten. De thema’s die nu benoemd zijn in de 
samenwerkingsagenda zijn: 

- Samen professionaliseren 

- Preventie 

- Aansluiting onderwijs en jeugdhulp 

- Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

- Het lerarentekort aanpakken 

 

De aansluiting met de arbeidsmarkt werd heel belangrijk gevonden. Men vroeg zich af hoe dit 

onderwerp aansluit op het marktbewerkingsplan en wat de gemeente hierin kan betekenen.  

Het is toch vooral een opgave voor werkgevers en het bedrijfsleven?  

Wat valt hier precies onder in de samenwerkingsagenda? 

 Dit vraagt een goede beschrijving en afbakening.  Het laagst scoorde de aanpak van het lerarentekort. 

Dit scoorde de afgelopen maanden in de gesprekken met onderwijs juist heel hoog. De raadsleden 

inventariseerden welke acties gemeenten kunnen ondernemen. Woningen werd geopperd en ook 

leerkrachten met parttimebanen stimuleren meer te werken door kinderopvangplaatsen te creëren. 

Daarnaast werd de tip genoemd om ouders te betrekken bij deze vraagstukken, wellicht kunnen zij 

benaderd worden via de gemeenten.  

Een toevoeging was nog de concurrentie tussen scholen: Kunnen gemeenten hier het gesprek over 

aan gaan met onderwijs? Het gesprek werd beëindigd met de oproep vooral duidelijk te maken hoe de 

samenwerkingsagenda samenhangt met andere beleidsstukken en projectplannen in het sociaal 

domein.  

 

Tot slot schetsten de beleidsadviseurs het proces van de samenwerkingsagenda. De richting van de 

agenda wordt deze week met de wethouders besproken. In het voorjaar is de agenda gereed. Het 

meeste gebeurt met de huidige budgetten. In de raad zal de agenda waarschijnlijk ter informatie 

terugkomen. Enkele raadsleden willen graag een afspraak om door te praten over het jongerenwerk en 

de aansluiting met arbeid. Zij kunnen contact opnemen met Marjet van Elten, m.vanelten@regiogv.nl  
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