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Voorstel:

1. Vaststellen kadernota LEA 
2. Intrekken verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 2002 

 
 
Inleiding:
De gemeente Dalfsen heeft voor de periode van 2005-2008 lokaal onderwijsbeleid geformuleerd in de nota 
“School Lokaal”. De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is een vervolg op het onderwijsbeleid. Dit voorjaar 
heeft uw raad de startnota voor de LEA vastgesteld. De kadernota is hier het vervolg van. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijs 
De gemeente heeft wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijshuisvesting, voorschoolse 
educatie, zorg in en om de school en het overleg voor de LEA. De verantwoordelijkheid voor 
onderwijsinhoudelijke zaken ligt bij de schoolbesturen. Omdat er sprake is van gedeelde 
verantwoordelijkheid is het belangrijk om afspraken te maken met de schoolbesturen. Daarbij kunnen ook 
onderwijsgerelateerde partners worden betrokken. De gemeente speelt in het proces een initiërende en 
faciliterende rol. In het overleg is de rol van de gemeente regievoerder en partner van de 
onderwijsinstellingen.  
 
Kaders voor de LEA 
In de kadernota is de achtergrond van het onderwijsbeleid opgenomen plus de visie en ambitie en worden 
kaders gegeven voor het overleg. Vervolgens is per thema uitgewerkt waar de komende jaren over 
gesproken gaat worden met de schoolbesturen, peuterspeelzalen en kinderopvang.  
 
Voor een aantal onderwerpen volgt er de komende tijd nader uitgewerkt beleid: 

� Onderwijsachterstanden: in 2010 worden de gevolgen van de wet Oké verder uitgewerkt en wordt 
nieuw beleid voor peuterwerk ontwikkeld 

� Brede school: combinatiefuncties en sportstimulering worden in 2010 verder vormgegeven 
� Cultuureducatie: voor de periode 2010-2013 wordt nieuw beleid ontwikkeld 
� Zorg in en om de school: in combinatie met de CJG ontwikkelingen en oprichting ZAT’s wordt dit de 

komende jaren uitgewerkt.  



 
 
 

  

 
   

 

Intrekken verordening overleg lokaal onderwijsbeleid 2002 
In 2002 is de verordening voor het overleg vastgesteld. Hierin zijn nadere regels opgenomen voor het op 
overeenstemming gericht overleg (Oogo) met de schoolbesturen. In de onderwijswetgeving, aangevuld met 
de Verordening onderwijshuisvesting is het overleg met de schoolbesturen inmiddels voldoende 
gewaarborgd. Nu ook in de kadernota voor de LEA nadere afspraken zijn opgenomen is deze verordening 
overbodig geworden en kan deze worden ingetrokken. 
 
Alternatieven:
In de LEA nota wordt een intensivering van het overleg met schooldirecties en schoolbesturen voorgesteld 
om samen meer inhoud te kunnen geven aan het beleid en betere afstemmingsafspraken te maken. 
Gezamenlijk wordt richting gegeven aan het beleid. Het alternatief is dat de gemeente, zoals in het 
verleden, zelf beleid ontwikkelt en uitvoert op de gebieden waar de gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt 
en vanuit het geformuleerde beleid afspraken maakt met de scholen. De voorkeur gaat echter uit naar het 
in een vroeg stadium overleggen over de richting en deze samen te bepalen. 
 
In deze nota is de keuze gemaakt om vooral aan te geven waar we de komende jaren aan gaan werken en 
afspraken over gaan maken. Veel van de thema’s zijn volop in ontwikkeling, dit blijkt ook uit de 
onderwerpen waar de komende tijd nog nader beleid voor uitgewerkt moet worden. Daarom is er nu niet 
voor gekozen om per thema de einddoelen al te formuleren, deze volgen in het uitgewerkte beleid en 
gedurende het proces.  
 
Financieel kader:
De LEA heeft geen directe financiële consequenties. De extra uren voor het overleg worden binnen de 
huidige capaciteit van de afdeling Welzijn en Onderwijs ondergebracht. 
 
Communicatie:
De nota is besproken met een aantal schooldirecteuren in de werkgroep LEA en is door schoolbesturen 
besproken in een gecombineerd Oogo/LEA overleg. 
De nota wordt op de website geplaatst.  
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


