
 
 

 
Startnotitie Lokale Educatieve Agenda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeente Dalfsen 
April 2009



 1 

Logopedie 

Jeugd 

Onderwijs-
huisvesting 

Cultuur 
Gezondheid 

 
Sport 

 
Vrijwilligers 

Leerplicht 

 
 

 
1 Aanleiding en achtergrond 

 
Voor de periode 2005-2008 heeft de gemeente Dalfsen lokaal onderwijsbeleid vastgesteld. Het 
beleid is geëvalueerd (zie bijlage II). Vanaf 2010 komt een vervolg op het onderwijsbeleid dat in 
2005 samen met de schoolbesturen is ingezet. 
 
Sinds 2006 is landelijk de Lokale Educatieve Agenda (LEA

1
) geïntroduceerd. Sindsdien zijn 

gemeenten, schoolbesturen en kinderopvang (vanaf 2007) verplicht om minimaal één keer per 
jaar gezamenlijk overleg te voeren over het bevorderen van integratie, het tegengaan van 
segregatie

2
 en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Naast deze onderwerpen kan er ook 

over andere onderwerpen gesproken worden. 
 
Wettelijk kader 
De gemeente heeft drie wettelijke taken voor  onderwijs: onderwijshuisvesting, voorschoolse 
educatie

3
 en het voeren van overleg voor de LEA. Daarnaast zijn er gemeentelijke 

verantwoordelijkheden die sterke raakvlakken hebben met het onderwijs. Schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor het onderwijsinhoudelijke beleid van de scholen. Daarnaast krijgen 
schoolbesturen steeds meer ruimte om rijksmiddelen naar eigen inzicht te besteden. 
 
De gemeente zet in op de samenhang van de voorzieningen en de sociale infrastructuur voor de 
jeugd. De LEA is een middel om dit te bereiken. Het doel is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te nemen en afspraken te maken om het onderwijs te optimaliseren en voor 
de jeugd een brug te slaan naar de (lokale) samenleving.  
Scholen en schoolbesturen krijgen ook steeds meer maatschappelijke taken opgelegd door de 
wetgever (rijksoverheid). Daar zit ook de aansluiting met de gemeente die namelijk een wettelijke 
taak heeft op het gebied van het lokaal jeugd- en welzijnsbeleid. Dit is vastgelegd in de Wet op de 
maatschappelijke ondersteuning, prestatieveld 2. De gemeente voert regie in het bevorderen van 
samenhang in jeugdvoorzieningen. Gemeente en schoolbesturen werken dus samen met hulp- en 
zorgorganisaties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit overzicht geeft schematisch de overlap aan tussen de verschillende beleidsterreinen aan die van belang 
zijn voor de LEA. Het is geen volledig overzicht van alle overlappende beleidsterreinen. Onderling is er ook 

meer overlap. In bijlage II is een overzicht opgenomen van het relevante gemeentelijke beleid. 

 
 

                                                 
1
 Het begrip Lokale Educatieve Agenda is door het Rijk geïntroduceerd bij gemeenten en schoolbesturen en is 

richtinggevend voor een vernieuwd lokaal onderwijs- en jeugdbeleid. 
2
 Bij het voorkomen van segregatie gaat het om spreidingsbeleid waarbij geprobeerd wordt te voorkomen dat er 

op scholen overwegend of uitsluitend allochtone of autochtone leerlingen zitten. 
3
 De voorschoolse educatie is onderdeel van de VVE (voor- en vroegschoolse educatie). De peuterspeelzalen 

voeren voorschoolse educatie uit. Daarnaast zijn scholen verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie die in 
groep 1 en 2 wordt gegeven. 

 
LEA 
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In 2009 wordt een nieuwe kadernota jeugdbeleid vastgesteld. De totstandkoming van de nota 
jeugdbeleid en het onderwijsbeleid loopt deels parallel en wordt daarom ook op elkaar afgestemd. 
 
In de toekomstvisie Dalfsen 2020 zal mogelijk ook op hoofdlijnen een uitspraak gedaan worden 
over de toekomst van het onderwijs in Dalfsen. Relevante opmerkingen uit deze toekomstvisie 
worden meegenomen in de kadernota. 
 

 
2 Politieke relevantie 
 
Met deze startnotitie bepaalt de raad hoe de LEA tot stand gaat komen. Met het bepalen van het 
doel van de LEA, het gewenste ambitieniveau, welke rol de gemeente moet spelen wie er aan 
meewerkt worden de kaders voor de nota gegeven.  
 
Doel van de LEA 
Het doel van de Lokale Educatieve Agenda is het optimaliseren van onderwijs door afspraken te 
maken met scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang. Het onderwijsbeleid komt tot stand in 
overleg met partners zodat het breed gedragen wordt en er is sprake van een bottom-up 
benadering. De schoolbesturen blijven autonoom als het gaat om onderwijsinhoudelijke taken. 
Door een goede aansluiting te maken met de partners in kinderopvang, peuterspeelzaal, 
buitenschoolse opvang, zorg en eventueel verenigingen wordt een zo volledig mogelijk en 
afgestemd aanbod voor de leerlingen gecreëerd.  
Het beoogde effect is een optimaal onderwijsklimaat te realiseren voor alle leerlingen in de 
gemeente Dalfsen, met als doel een optimale doorgaande leerlijn en ontwikkelingskansen voor 
alle kinderen. 
 
Ambitieniveau 
De gemeente heeft de vrijheid om het eigen ambitieniveau te bepalen. Zij kan zelf bepalen of 
alleen de wettelijk verplichte taken worden uitgevoerd of dat er gebruik gemaakt wordt van de 
beleidsvrijheid. Wel zal bij het bepalen van het ambitieniveau ook rekening gehouden moeten 
worden met de financiële speelruimte van de gemeente. Bij een hoger ambitieniveau lopen de 
kosten ook op. 
 
In het collegeprogramma, het raadsdocument ‘Bruggen naar de toekomst’ en in het 
onderwijsbeleid 2005-2008 zijn al uitgangspunten opgenomen voor het jeugd en onderwijsbeleid 
(zie bijlage I). Uit die uitgangspunten blijkt dat het optimaliseren van het onderwijsklimaat in de 
gemeente Dalfsen belangrijk wordt gevonden. Daarom wordt in eerste instantie ingezet op een 
meer dan gemiddeld niveau. Dit houdt in dat binnen de LEA niet alleen de wettelijk verplichte 
taken worden besproken, maar er breder gekeken wordt en andere onderwerpen met de partners 
worden besproken.  
 
Rol van de Gemeente 
De gemeente kan verschillende rollen in de totstandkoming van de LEA spelen, deze zijn: 

a. aansturend: waarbij de gemeente beleid vaststelt en dit in overleg met partners 
uitvoert; 

b. regievoerend: waarbij de gemeente na overleg met partners het beleid opstelt en in 
overleg met partners sturing probeert te geven aan het beleid; 

c. als partner: waarbij het beleid samen met de partners wordt opgesteld en uitgevoerd.  
 
Door de verschillende verantwoordelijkheden in het onderwijsveld is het voor het formuleren van 
onderwijsbeleid noodzakelijk om goed overleg te plegen. De gemeente kan niet bepalen hoe de 
partners hun wettelijke taken moeten uitvoeren. De LEA komt tot stand in overleg, zodat de 
gedeelde verantwoordelijkheid voor gemeente, scholen peuterspeelzalen en kinderopvang goed 
uitgewerkt kan worden. Daarom wordt voorgesteld om te kiezen voor de rol van de gemeente als 
partner. Waarbij het beleid wordt opgesteld samen met een werkgroep van schooldirecteuren, 
peuterspeelzaal en kinderopvang. Dit heeft gevolgen voor de rol van de raad in het vervolgproces.  
 
Participatie 
De LEA komt tot stand door samenwerking en overleg met de onderwijs gerelateerde instellingen 
waarbij deze partners mede bepalen welke onderwerpen worden opgenomen. Partners zijn onder 
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andere: schoolbesturen, kinderopvang, peuterspeelzalen, zorgaanbieders, 
onderwijsbegeleidingsdiensten. Er wordt gekozen voor een gezamenlijke aanpak met 
organisaties. 
 
Er wordt een werkgroep samengesteld bestaande uit een vertegenwoordiging van de 
schooldirecteuren uit alle kernen en vertegenwoordigers van de peuterspeelzaal en de 
kinderopvang. Deze werkgroep zoekt uit welke onderwerpen opgenomen moeten worden in de 
LEA en welke partners moeten worden betrokken.  

 
 
Vervolgens worden de gemaakte afspraken voorgelegd aan het OOGO

4
. Na goedkeuring van het 

OOGO worden de onderwerpen door de werkgroep verder uitgewerkt tot een kadernota en 
opnieuw aan het OOGO voorgelegd en vervolgens ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.  
 
 

3 Financiële gevolgen 
 
Het onderwijsbeleid en de lokale educatieve agenda bevat een bundeling van de activiteiten die in 
de gemeente Dalfsen plaatsvinden en de afspraken die met partners zijn gemaakt om invulling te 
geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheden. De ambities van de gemeente op het gebied 
van onderwijs kunnen worden vormgegeven binnen bestaande en nieuw op te stellen nota’s en 
beleid. Het vaststellen van de kadernota heeft daarom geen directe financiële consequenties. Wel 
kunnen uitgesproken ambities leiden tot nadere voorstellen waarvoor middelen geraamd moeten 
worden. In de nota zelf worden geen concrete voorstellen opgenomen die directe financiële 
consequenties hebben.  
 

 
4 Het proces 
 
Sinds februari 2009 worden gesprekken gevoerd met een werkgroep die bestaat uit directeuren 
van basisscholen en een vertegenwoordiging van de peuterspeelzalen en kinderopvang. In 
overleg worden daar eventueel andere partijen zoals middelbaar onderwijs in Nieuwleusen, 
schoolbegeleidingsdienst en zorgpartners bij betrokken.  
 
In eerste instantie wordt overeenstemming gezocht over de onderwerpen die opgenomen worden 
in de LEA. Deze worden medio 2009 aan het OOGO voorgelegd.  
 
Vervolgens worden de onderwerpen verder uitgewerkt en worden nadere afspraken gemaakt. De 
schoolbesturen stellen samen met de gemeente en andere partners een LEA vast. Deze breed 
gedragen kadernota wordt eind 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
Na het vaststellen van de nota wordt er in 2010, 2011, 2012 en 2013 gewerkt met deze nota. In 
2013 wordt de nota geëvalueerd en op basis van de evaluatie wordt voor de volgende jaren 
opnieuw onderwijsbeleid geformuleerd.  
 
Na het vaststellen van de nota wordt in ieder geval jaarlijks overleg gevoerd met de partners over 
de onderwerpen die opgenomen zijn in de LEA. Het verslag en de afspraken die daar gemaakt 
zijn kunnen worden beschouwd als een jaarlijkse actualisatie van de LEA. Deze wordt ter 
informatie aan de raad gestuurd.  

                                                 
4
 Het Op Overeenstemming Gericht Overleg is een verplicht overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente. 

In dit overleg wordt gesproken over de onderwijshuisvesting. In de gemeente Dalfsen is met de schoolbesturen 
afgesproken dat tijdens dit overleg ook de LEA kan worden besproken. 
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Bijlage I 
 
 

Raakvlakken met andere nota’s 
 
Verschillende beleidsplannen, nota’s en verordeningen hebben raakvlakken met het 
onderwijsbeleid. Hieronder worden een aantal van de relevante beleidsstukken genoemd: 

• Jeugdbeleid 

• Nota peuterspeelzalen 

• Beleid logopedie 

• Instructie leerplichtambtenaar 

• Integraal Huisvestingsplan voor de scholen 

• Onderwijshuisvestingsverordening 

• Verordening leerlingenvervoer 

• Nota onderwijsbegeleiding. 
 

De scholen krijgen steeds nadrukkelijker een brede maatschappelijke taak, bijvoorbeeld door de 
verantwoordelijkheid voor de buitenschoolse opvang. Hierdoor worden de raakvlakken met 
gezondheid, zorg en sport ook groter. Daarom zijn de volgende nota’s ook van belang: 

• Sportnota “Op uw gezondheid” 

• Cultuurnota 

• Nota vrijwilligerswerk 

• Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning ‘Mee(r) doen in Dalfsen’ 

• Kadernota “Samenwerken aan gezond leven in Dalfsen” lokaal gezondheidsbeleid.  

 
 

Gemeentelijke uitgangspunten 
 

In het collegeprogramma is opgenomen dat scholen een belangrijke rol vervullen in de 
kennisoverdracht en vorming van de leerlingen. Scholen dienen daarom kwalitatief goed onderwijs 
te bieden. Het gemeentebestuur draagt zorg voor het behoud en waar mogelijk de versterking van 
het onderwijs binnen de gemeente. Een randvoorwaarde is een goede huisvesting. Om alle 
facetten van het onderwijs op een goed niveau te houden moeten alle betrokken instanties bij het 
onderwijs optimaal samenwerken. 
 
In het raadsdocument 2008 ‘Bruggen naar de toekomst’ is aangegeven dat de gemeenteraad 
bijzondere aandacht wenst voor kinderen en jongeren, zodat zij ook volwaardig lid van de 
samenleving kunnen zijn. Deze aandacht dient zich ook te richten op hun toekomstige positie als 
volwassene in de samenleving. Er dient zicht te zijn op de uitdagingen, verleidingen 
en problemen waarmee jongeren zich geconfronteerd weten. 
 
In het onderwijsbeleid 2005-2008 was de doelstelling een zo optimaal mogelijke uitvoering te 
geven binnen de kaders van de wettelijke verplichtingen en vastgestelde verordeningen. Dit 
betreft bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, handhaving leerplicht en preventie voortijdig 
schoolverlaten. Het streven was om bij de uitvoering van de wettelijke taken een meer dan 
gemiddeld niveau te realiseren. 
 
In de Missie-visie Dalfsen 2020 wordt op verschillende terreinen het ambitieniveau van de 
gemeente Dalfsen vastgelegd. Wanneer deze visie is vastgesteld zullen ook de uitgangspunten 
hiervan vertaald worden in de kadernota.  
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Bijlage II  
 
Evaluatie Lokaal Onderwijsbeleid 2005-2008 
 
In mei 2005 is de nota ‘School lokaal, lokaal onderwijsbeleid voor de gemeente Dalfsen voor de 
periode 2005-2008 ‘ door de gemeenteraad vastgesteld. In 2007 heeft er een tussentijdse 
evaluatie plaatsgevonden. Nu zal de volledige periode geëvalueerd worden. De evaluatie van 
2007 zal hierin opnieuw worden meegenomen. De ontwikkelingen worden per aandachtspunt dat 
is vastgesteld in de nota besproken.  

 
A Verticale sociale infrastructuur; doorgaande lijn  

 
Voorschoolse opvang  
Aandachtspunt: stimuleren van optimale samenwerkingsrelaties tussen peuterspeelzalen 
onderling en tussen peuterspeelzalen en basisscholen.  
De samenwerking tussen de peuterspeelzalen is in de afgelopen jaren geïntensiveerd. Na de 
bestuurlijke overdracht van de peuterspeelzaal ’t Uilenestje in Nieuwleusen hebben drie van de 
vier peuterspeelzalen hetzelfde bestuur en coördinatie. Met de peuterspeelzaal in Nieuwleusen 
vindt samenwerking plaats in de sfeer van ziektevervanging en scholing. De peuterspeelzalen 
werken met een peutervolgsysteem dat aansluit bij het kindvolgsysteem van de basisscholen. De 
peuterspeelzalen zijn door de onderwijsbegeleidingsdienst bij de invoering ondersteund. 

 
De peuterspeelzaal in Hoonhorst is hierbij, als niet door de gemeente gesubsidieerde instelling, 
niet meegenomen. Dit wil niet zeggen dat ook een relatie tussen deze peuterspeelzaal en de 
scholen ven belang is. 

  
Taalachterstanden en risicoleerlingen  
Aandachtspunt: inzichtelijk maken van ontwikkeling van onderwijs- en taalachterstanden in 
Dalfsen.  
In Dalfsen is volgens de landelijk gehanteerde normen geen sprake van een breed voorkomende 
leer- en onderwijsproblematiek. Dalfsen ‘scoort’ bijvoorbeeld onder de norm voor extra budget 
voor onderwijsachterstanden. De scholen geven aan dat zij desondanks waarnemen dat leer-, 
taal- en gedragsproblematiek bij leerlingen vaker voorkomt dan enkele jaren geleden. De 
verwachting is dat deze groep leerlingen verder zal groeien en daarmee de behoefte aan inzet in 
de leerling-zorg. 
De eerste signalen van leer- of taalproblematiek kunnen bij een deel van de leerlingen al op jonge 
leeftijd, in de voorschools periode, worden waargenomen. Signalering en specifieke aandacht in 
de peuterspeelzaal en kinderopvang kan er aan bijdragen dat de problematiek tijdens de 
basisschool periode minder manifest is. In de beleidsnota voor het lokaal 
onderwijsbegeleidingbeleid worden voorstellen gedaan voor inzet van een deel van de middelen 
voor kinderen tot 4 jaar, met als doel dat alle kinderen met een goede uitgangspositie met de 
basisschool kunnen starten.  
Bij het vaststellen van de gemeentelijke inzet op het gebied van onderwijsbegeleiding is, mede 
verzoek van een aantal scholen een deel van de beschikbare middelen gereserveerd om in te 
zetten in de voorschoolse periode. Deze inzet vindt met begeleiding van de IJsselgroep plaats in 
de peuterspeelzalen. 

 
Logopedie 
� Aandachtspunt: financiële taakstelling ten aanzien van logopedie realiseren. 
� Aandachtspunt: behoud van de huidige kwaliteit van de schoollogopedie. 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2007 is aandacht besteed aan de taakstelling voor 
logopedie. Bij de ombuigingsvoorstellen is voor schoollogopedie een taakstelling opgelegd van  
€ 15.000. Deze bezuinigingstaakstelling is verbonden aan de toentertijd aangekondigde 
(landelijke) ontwikkeling van het integraal kinddossier, waarbij logopedische screening door de 
GGD (of thuiszorg) zou worden gedaan. Dit deel van de lokale schoollogopedie zou dan komen te 
vervallen. Deze ontwikkeling is niet van de grond gekomen. De opgenomen bezuiniging is 
derhalve niet op de voorgenomen wijze te realiseren. Realisatie op andere wijze zal beperking van 
het huidige takenpakket (en daarmee kwaliteit) tot gevolg hebben. Daarnaast is aan de GGD 
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verzocht inzicht te geven in mogelijkheden en consequenties van uitvoering van schoollogopedie 
door de GGD. Volledige uitvoering door de GGD leidt tot hogere kosten voor de gemeente in 
plaats van mogelijkheden om de financiële taakstelling te realiseren. Met het vaststellen van de 
voorjaarsnota is besloten de taakstelling voor schoollogopedie niet uit te voeren. Gezien dit besluit 
zal er geen afzonderlijk voorstel op dit punt aan de raad worden voorgelegd.  
De inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van schoollogopedie worden vermeld in het 
jaarverslag dat na afloop van elk schooljaar wordt opgesteld.  

 
Cultuureducatie  
Aandachtspunt: optimale inzet van gemeentelijke middelen voor cultuureducatie in samenhang 
met andere financieringsbronnen. 
Sinds 2006 is ter ondersteuning van de invoering van cultuureducatie in het basisonderwijs 
jaarlijks ongeveer € 10.000 beschikbaar gesteld in aanvulling op de middelen die de scholen van 
het rijk hiervoor ontvangen.  
De meeste scholen hebben al wel een specialist voor cultuureducatie aangewezen, maar het is 
niet zo dat hiermee het onderdeel cultuureducatie is verankerd in de organisatie. Met deze 
investering wordt verwacht dat dit wel het geval zal zijn, doordat de specialist de komende jaren 
wordt ondersteund via de Kunsteducatie van De Muzerie.  

 
Bibliotheek  
� Aandachtspunt: zoveel mogelijk behouden van ondersteunende taak van de bibliotheek voor 

het onderwijs.  
De bibliotheek vervult een belangrijke ondersteunende functie voor de basisscholen. Deze functie 
is behouden. Door de scholen wordt, niet kostendekkend, financieel bijgedragen aan deze 
diensten. De omvang van de dienstverlening is daarmee gecontinueerd.  

 
 

Bewegingsonderwijs en sport  
�  Aandachtspunt: in overleg met de sportraad en/of sportverenigingen en scholen ontwikkelen 

van sportaanbod voor de (school)jeugd.  
Aan het sportaanbod is gewerkt overeenkomstig de aanbeveling (aanbeveling 3) in de nota ‘Op 
uw gezondheid’. Hierin wordt een sportstimuleringsprogramma uitgewerkt dat aansluit op de 
(sportieve) doelen van de brede school gedachte. De uitvoering van de het programma is gestart  
in de kern Dalfsen (schooljaar 2006/2007) en zou vervolgens ook geïntroduceerd in Lemelerveld 
(2007/2008) en Nieuwleusen (2008/2009). Na een start is het project stil komen te liggen. In 
genoemde nota worden meerdere activiteiten benoemd die de jeugd moeten stimuleren tot (meer) 
bewegen en waarbij in een aantal gevallen de basisscholen mede een stimulerende rol hebben. 
Nadere uitwerking van het project is gestagneerd, omdat samenwerking met sportservice Zwolle 
niet tot stand is gekomen. In 2009 wordt bezien hoe de plannen nader uitgewerkt kunnen worden.  

 
Voortgezet Onderwijs  
� Aandachtspunt: aanbod van voortgezet onderwijs in Dalfsen behouden en indien daartoe 

mogelijkheden zijn vergroten.  
Door het Agnietencollege samen met basisscholen De Schakel/ Het Kleine Veer is onderzocht of 
het mogelijk is om een vestiging van het Agnietencollege in de kern Dalfsen te realiseren. 
Inmiddels is de planvorming afgebroken en is het realiseren van voortgezet onderwijs in de kern 
Dalfsen voorlopig niet meer aan de orde. In Nieuwleusen is het voortgezet onderwijs behouden.  

  
Speciaal onderwijs  
� Aandachtspunt: Voorkomen en zo nodig terugdringen van wachtlijsten in speciaal onderwijs. 
Wachtlijsten in het speciaal onderwijs zijn zorgelijk, vooral als dat betekent dat kinderen niet de 
voor hen meest aangewezen vorm van onderwijs kunnen volgen. In de afgelopen periode is het 
aantal of de grootte van de wachtlijsten voor plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs in de 
regio teruggedrongen. Mede door aanpassingen in de onderwijshuisvesting. Het komt incidenteel 
nog wel voor dat leerlingen, na indicatie en als gevolg van wachtlijsten met name bij scholen voor 
cluster 4 onderwijs in Zwolle, tijdelijk worden geplaatst op een verder weg gelegen school. Dit leidt 
veelal weer tot meerkosten voor het leerlingenvervoer. De invloed van de gemeente op 
wachtlijsten is beperkt, maar er wordt wanneer mogelijk en noodzakelijk aandacht voor gevraagd, 
bijvoorbeeld in het regionaal overleg van leerplichtambtenaren of in het kader van 
onderwijshuisvesting.  
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Educatie  
Aandachtspunt: Optimaal inzetten van rijksmiddelen voor educatie.  
� Aandachtspunt: Opstellen van beleidsnotitie educatie in samenhang met verwante 

beleidsterreinen. 
De nota volwasseneneducatie 2006 –2010 biedt het beleidskader voor de (volwassenen)educatie. 
Eén van de beleidslijnen die in de nota is beschreven is de overgang van de inzet van twee 
ROC’s naar één. Dit is met ingang van 2007 gerealiseerd in de vorm van een 
dienstverleningsovereenkomst met Landstede Educatie. Deze overeenkomst richt zich ondermeer 
op een optimaal educatief aanbod. Het voortgangsoverleg met Landstede is hier tevens op 
gericht.  

 
B Horizontale sociale infrastructuur; zorgnetwerk 

 
Schoolbegeleiding  
Tot 2008 jaarlijks met het onderwijs het gemeentelijk programma onderwijsbegeleiding bepalen 
� Aandachtspunt: medio 2006 inzicht hebben in doel van en behoefte aan gemeentelijke inzet 

aan onderwijsbegeleiding per 2008. 
De wijziging van de landelijke regelgeving en het bekostigingsstelsel onderwijsbegeleiding heeft 
pas kort voor aanvang van het schooljaar 2006-2007 plaats gevonden. Vervolgens is in 2007 de 
notitie onderwijsbegeleiding in Dalfsen 2008-2012 door de gemeenteraad vastgesteld. De 
gemeentelijke middelen voor onderwijsbegeleiding worden ingezet voor leerlingzorg, waarbij een 
maximum van 25%, ingezet kan worden in de vroeg- en voorschoolse educatie.  

 
Onderwijs aan zieke leerlingen 
Aandachtspunt: Blijvende inzet van consulent onderwijs aan zieke leerlingen ter voorkoming 
onderwijsachterstanden en/of voortijdig schooluitval 
Bij de stelselherziening onderwijsbegeleiding is door de minister besloten dat de 
onderwijsbegeleidingsdiensten voor het verzorgen van onderwijs aan zieke leerlingen de 
vergoeding rechtstreeks van het rijk ontvangen. De gemeente speelt met ingang van het 
schooljaar 2006-2007 geen rol meer in de financiering. De inzet van de consulent zieke leerlingen 
vindt plaats via de school van de zieke leerling, maar ook door interventie van de 
leerplichtambtenaar met het doel een leerachterstand, dan voortijdig schooluitval te voorkomen.  

 
Kansnetwerk  
� Aandachtspunt: Betrokkenheid van basisscholen bij het Kans-uitvoeringsnetwerk 0-12 jarigen 

stimuleren 
� Aandachtspunt: Deelname van scholen in beleidsgroep Kansnetwerk. 
Gezien de centrale rol die scholen innemen in het leven van kinderen vormen zij de spil in het 
jeugdbeleid. Vertegenwoordiging van het lokale basisonderwijs in het uitvoeringsoverleg en in het 
beleidsoverleg van het Kansnetwerk spreekt dan ook voor zich. Dit heeft vorm gekregen door 
deelname van coördinator Weer Samen Naar School (WSNS) aan het beleidsoverleg Kans. De 
internbegeleiders die de scholen vertegenwoordigen in het WSNS-overleg nemen ook deel aan de 
bijeenkomsten van het uitvoeringsnetwerk van Kans. De coördinator WSNS neemt deel aan de 
Kans-beleidsgroep. Deze vertegenwoordigers onderhouden ook het contact met de scholen.  

 
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten  
� Aandachtspunt: voortzetten van huidig beleid ten aanzien van leerplicht en voorkomen 

voortijdig schoolverlaten 
Onderwijs biedt kansen op meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid, de “Leerplichtwet 
1969” waarborgt deze kansen. In de afgelopen periode is de wijze van toezicht door de gemeente 
veranderd en zijn meerdere maatregelen getroffen in de aanval op schooluitval. Zoals de 
invoering van de kwalificatieplicht tot het aanstellen van een extra leerplichtambtenaar. Daarnaast 
is op regionaal niveau stevig ingezet op het vroegtijdig signaleren van schoolverzuim en het 
tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Hierbij wordt de samenwerking met scholen en andere 
partners die betrokken zijn bij de leerlingenzorg als zeer waardevol ervaren. Ook de gemeenten 
onderling zagen kansen in het ontwikkelen van gezamenlijk beleid en een sluitend vangnet, 
vastgelegd in de nota ‘Klaar voor de Start’.  
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Ambulant maatschappelijk jongerenwerk.  
� Aandachtspunt: vaststellen op welke wijze project ambulant maatschappelijk jongerenwerk 

vervolg krijgt. 
Het ambulant jongerenwerk voldoet duidelijk aan een behoefte. De uitvoering vindt plaats via 
SMON. De ambulant jongeren werk heeft ook een bijdrage in de casusbesprekingen in het 
kansnetwerk. Daarmee is een vervolg op het in nota genoemde project gegarandeerd  

 
C. Fysieke infrastructuur 

 
Onderwijshuisvesting 
� Aandachtspunt: uitvoering geven aan het Integraal Huisvesting Plan (IHP) en het 

onderhoudsprogramma. 
Onderwijshuisvesting vindt plaats binnen de normen van de verordening onderwijshuisvesting, het 
IHP en het MOP (meejaren onderhoudsplanning). Met deze kaders wordt door het college jaarlijks 
een onderhoudsprogramma vastgesteld. Dit wordt in goed overleg met de gezamenlijke 
schoolbesturen in het ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO), opgesteld.  

 
D Overig   

 
Openbaar onderwijs  
� Aandachtspunt: vaststellen van begrotingen en jaarrekening openbaar onderwijs. 
De verzelfstandiging en schaalvergroting is naar wens en verwachting verlopen. Het bestuur wordt 
gevormd door de Openbare rechtspersoon openbaar onderwijs Zwolle en regio. Begroting en 
jaarrekening worden door de betrokken gemeenteraden jaarlijks vastgesteld. Indien daartoe 
aanleiding bestaat wordt door de gemeenten ambtelijk en bestuurlijk overleg georganiseerd. 
Hieraan is in de afgelopen jaren geen behoefte geweest.  

 
Overlegverordening 
� Aandachtspunt: Invulling blijven geven aan overleg met scholen en schoolbesturen. 
� Aandachtspunt: Voorstel voor het voeren van Oogo over lokaal onderwijsbeleid. 
Zoals in de nota School Lokaal is aangegeven is er sprake van een ontwikkeling waarin scholen 
en schoolbesturen steeds meer autonomie hebben. Dit geldt zeker waar het gaat om de relatie 
met de lokale overheid. De verplichting tot het voeren van ‘op overeenstemming gericht overleg’ is 
nog verder beperkt met de komst van de huidige regelgeving voor onderwijsachterstanden beleid.  
Het overleg met scholen en schoolbesturen over andere zaken dan onderwijshuisvesting vindt 
plaats op momenten dat de inhoudelijke agenda reden geeft tot overleg. Voorbeelden hiervan zijn 
bijeenkomsten over de regelgeving voor buitenschoolse opvang (uitvoering motie Van 
Aartsen/Bos) en overleg voorafgaand aan het opstellen van de nota onderwijsbegeleiding. In 2009 
zal met de scholen en schoolbesturen overleg worden gevoerd over het beleidsinstrument Lokaal 
Educatieve Agenda, dat in relatie tot het nieuwe onderwijs achterstandenbeleid is ingevoerd.  

 
Iederwijs  
� Aandachtspunt: nieuwe onderwijs initiatieven positief benaderen, waarbij kwaliteitszorg voor 

leerlingen leidend is.  
De twee particuliere initiatieven passend bij de ontwikkelingen van de Iederwijs-filosofie hadden in 
Dalfsen huisvesting gevonden. Daarvan is er één gestopt en de ander verhuisd naar een locatie 
buiten de gemeente. In de periode dat deze particuliere scholen in Dalfsen waren gehuisvest is er 
regelmatig overleg geweest met de initiatiefnemers en met de inspectie voor het onderwijs. Deze 
werkwijze heeft geleid tot een goed toezicht op de onderwijskwaliteit.  
De positieve benadering, met als uitgangspunt onderwijskwaliteit, betreft niet alleen particuliere 
initiatieven, maar ook ontwikkelingen uit het reguliere onderwijs, zoals de ontwikkeling naar een 
vorm van brede school in Dalfsen.  

 
De verbrede school  
In de nota lokaal onderwijsbeleid wordt het concept van de brede school als 
ontwikkelingsperspectief geschetst voor de scholen in de gemeente. Uitgangspunt bij het 
beschrijven van dit concept was de gedachte dat door het aangaan van samenwerkingsrelaties 
tussen scholen en andere instellingen kan leiden tot verbreding van aanbod van activiteiten en 
aandacht voor jeugdzorg, zowel binnen als buiten schooltijd.  
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Er zijn diverse ontwikkelingen die passen binnen het in de nota geschetste perspectief. Zo is met 
enige regelmaat gerapporteerd over de ontwikkeling rond tot het initiatief (ver)brede school/ 
multifunctionele accommodatie. In dit initiatief werd onderzoek gedaan naar het realiseren van 
voortgezet onderwijs in Dalfsen in combinatie met voorzieningen voor het basisonderwijs, zowel in 
de zin van huisvesting als in de zin van voorzieningen die passen bij de brede school filosofie.  
Bij het initiatief waren meerderde partijen betrokken, waaronder De Trefkoele en kinder- en 
buitenschoolse opvang.  

 
Een andere ontwikkeling is het project Dagarrangementen en combinatiefuncties waarvoor van 
het ministerie van onderwijs subsidie is ontvangen. Dit project wordt uitgevoerd door Landstede 
en is er op gericht dat er een doorlopend aanbod is voor leerlingen van scholen van de ochtend- 
tot en met eind van de dag (het dagarrangement). Deze ontwikkeling past bij de verplichting die 
scholen met ingang van 1 augustus 2007 hebben tot het aanbieden van mogelijkheden voor 
buitenschoolse opvang. Waar de verplichting voor de scholen er vooral op is gericht dat er buiten 
schooltijden onderdak en toezicht is geregeld, kan het project Dagarrangementen en 
combinatiefuncties bijdragen aan het inhoudelijk aanbod van activiteiten in samenwerking met 
scholen en buitenschoolse opvang. Daarnaast kan jeugd- en jongerenwerk betrokken worden, 
evenals sportverenigingen en muziekverenigingen en andere organisaties die activiteiten voor de 
jeugd organiseren. In 2010 kan de gemeente Dalfsen deelnemen aan de landelijke 
subsidieregeling voor combinatiefuncties. Hierbij wordt het realiseren van de functies door het Rijk 
gefinancierd. Vervolgens zal de gemeente naast de rijksbijdrage structureel middelen beschikbaar 
moeten stellen voor het in stand houden van de functies. In 2009 wordt de haalbaarheid van 
deelname aan deze subsidie onderzocht. 

 
Naast de genoemde ontwikkelingen wordt ook verwezen naar de relaties die zich ontwikkelen 
tussen peuterspeelzalen en scholen, de betrokkenheid van scholen in het kansnetwerk en een 
ontwikkeling als het jeugdgezondheidsplein.  


