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Voorstel:
De startnotitie Lokale Educatieve Agenda vaststellen
 
 
Inleiding:
De gemeente Dalfsen heeft voor de periode van 2005-2008 lokaal onderwijsbeleid geformuleerd in de nota 
“School Lokaal”. De kadernota Lokale Educatieve Agenda (LEA) is een vervolg op het onderwijsbeleid.  
De raad heeft verzocht om een startnotitie voordat de kadernota wordt uitgewerkt.  
 
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente heeft wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijshuisvesting, voorschoolse 
educatie 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 
partner van de onderwijsinstellingen. 
 
 
Alternatieven:
In de startnota is uitgewerkt hoe de kadernota LEA tot stand gaat komen. Er is gekozen voor 
samenwerking met partners in het onderwijs, waardoor het proces bottom-up plaatsvindt. Een alternatief is 
om als gemeente zelf de kaders vast te stellen na overleg met de partners. Het voordeel hiervan is dat de 
gemeente zelf de kaders bepaalt. Echter door de nota gezamenlijk op te stellen wordt een breed draagvlak 
en grotere betrokkenheid nagestreefd.  
 
 
Financieel kader:
De kadernota kan uitgewerkt worden binnen de begroting. Indien er aanvullende middelen nodig zijn voor 
de afspraken die in de nota worden gemaakt, dan zullen deze apart aan de raad worden voorgelegd. 
 
 



 
 
 

  

 
   

 

Communicatie:
De startnotitie wordt verzonden aan de betrokken partners. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


