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Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad, Gelijke Kansen Alliantie en Voor- en Vroegschoolse Educatie.
,

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad, Gelijke Kansen Agenda Meierijstad en Onderzoek naar
Voor- en Vroegschoolse Educatie in Meierijstad.
Aanleiding
Het afgelopen half jaar zijn er een aantal ontwikkelingen op het gebied van
onderwijs/kinderopvang die allen samenhang hebben en waar we u over willen informeren.
Kernboodschap
Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad
In samenwerking met partners op het gebied van onderwijs, kinderopvang en jeugd hebben we de
Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad (LEA) opgesteld. Deze LEA bevat drie hoofdthema’s. Per
thema schetsen we op hoofdlijnen de stand van zaken:
1. Onderwijsachterstanden
a. Voorschoolse voorzieningen
 Samen met het onderwijs en de kinderopvang zijn we bezig met het
opstellen en bekrachtigen van resultaatafspraken over voor- en
vroegschoolse educatie.
b. Voor- en Vroegschoolse Educatie
 Met ingang van 1 januari 2020 zijn de VVE aanbieders van 10 naar 16
uur VVE gegaan. Daarmee lopen we vooruit op de officiële ingangsdatum
van 1 augustus 2020.
 We maken sluitende afspraken tussen VVE aanbieders, GGD en
gemeente om het doelgroepbereik (zijn alle kinderen met een VVE
indicatie in beeld) beter inzichtelijk te maken.
 De flexibele tutoren in groep 1 en 2 worden uitgebreid (zie punt Gelijke
Kansen Agenda Meierijstad).



Het criteria ‘bewindvoering/schuldsanering’ is toegevoegd om in
aanmerking te komen voor VVE.
c. Doorgaande ontwikkellijn
 Per kern zijn of worden er afspraken gemaakt tussen kinderopvang en
onderwijs voor de (warme) overdracht van kinderen.
d. NT2 onderwijs
 De Taalvijver in Veghel wordt uitgebreid met een mobiele brigade (zie
ook onderdeel Gelijke Kansen Agenda Meierijstad).
 We zorgen voor betere bekendheid van de Taalvijver bij alle
schoolbesturen in Meierijstad.
e. Ouderbetrokkenheid
 Het welzijnswerk gaat in samenwerking met het onderwijs kijken op welke
wijze ouderbetrokkenheid verhoogd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn
een cursus ‘hoe werkt de schoolapp’ of ‘hoe lees je een rapport’.
f. Taalonderzoek
 Zie het punt Gelijke Kansen Alliantie verderop in deze raadinformatiebrief.
2. Aansluiting onderwijs-jeugdhulp
In juni stond een gezamenlijke bijeenkomst gepland met IB’ers/bovenschools
deskundige/zorg coördinator, BJG en samenwerkingsverband. Ivm de coronamaatregelen
wordt deze bijeenkomst naar het najaar verplaatst en opgesplitst in drie keer
(Schijndel/Sint-Oedenrode/Veghel). Tijdens deze bijeenkomst willen we aanwezigen
informeren over CJG Meierijstad (en eventueel aanvullend thema nader te bepalen) en
daarnaast met elkaar in gesprek gaan over oplossingen voor de knelpunten in de
afstemming.
3. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Over dit onderwerp wordt u op een later moment in 2020 door middel van en
raadsinformatiebrief geïnformeerd.
De brede LEA overleg van 14 mei 2020 is als gevolg van corona beperkingen uitgesteld naar het
najaar.
Gelijke Kansen Alliantie
U bent per raadsinformatiebrief met zaaknummer 1948307212 geïnformeerd over de aansluiting
van Meierijstad bij het Programma Gelijke Kansen.
In de GKA Meierijstad worden de volgende interventies opgenomen:
 Flexibele tutoren in het basisonderwijs groep 1 / 2 voor doelgroep leerlinge (VVE)
Stand van zaken:
In Sint-Oedenrode is in het najaar van 2019 een pilot gestart en deze wordt in 2020
voortgezet. Op basis van de pilot wordt de flexibele tutor structureel geïmplementeerd per
schooljaar 2020-2021. Kinderopvang De Verbinding (VVE aanbieder) zet de flexibele tutor
in in groep 1 en 2 bij SKOSO en SAAM. In Schijndel is een eerste gesprek gepland
tussen gemeente, Skopos en kinderopvang de Plu (VVE aanbieder) om ook te gaan
starten met een pilot in schooljaar 2020-2021.
In Veghel wordt al jaren gewerkt met de flexibele tutor vanuit SPV en hier vindt per
schooljaar 2020-2021 een kleine uitbreiding plaats van het aantal scholen van SKIPOV en
SAAM waar de flexibele tutor ondersteunt.
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Mobiele brigade voor leerlingen van de Taalvijver die instromen op de reguliere
basisschool
Stand van zaken:
Vanaf schooljaar 2020-2021 gaat de mobiele brigade starten. Hiervoor is een extra
leerkracht aangenomen bij de Taalvijver. Deze leerkracht gaat gedurende kinderen die
overstappen van de Taalvijver naar de stamschool nog een half jaar begeleiden op de
stamschool.
Interventies taalonderzoek
Stand van zaken:
In 2019 heeft het Expertisecentrum Nederlands een breed taalonderzoek gehouden
binnen het onderwijs in onze gemeente. De resultaten daarvan zijn in januari 2020
gedeeld met de partijen op het gebied van taal in onze gemeente. De acht aanbevelingen
die zijn gedaan, leveren diverse actiepunten op voor onderwijs, gemeente en
aanverwante partners zoals de bibliotheek en het welzijnswerk. Deze actiepunten willen
we als ‘experiment’ ook onderbrengen in de GKA Meierijstad. Als gevolg van de corona
maatregelen moeten deze aanbevelingen nog nader uitgewerkt worden.

De punten die opgenomen zijn in de GKA Meierijstad, staan allemaal in nauwe verbinding met de
Lokaal Educatieve Agenda.
De Gelijke Kansen Agenda biedt de mogelijkheid om in 2020 en 2021 een subsidie te ontvangen
vanuit de Rijksoverheid. Deze subsidie wordt ingezet voor uitvoering van bovenstaande
interventies. Samen met de onderwijspartijen worden de subsidie aanvragen voorbereid en
ingediend.
Rapport onderzoek naar VVE gemeente Meierijstad
Jaarlijks dienen we een vragenlijst in te vullen over het beleid rondom Voor- en Vroegschoolse
Educatie (VVE) in de gemeente. Daarmee wordt bekeken of we voldoen aan de wettelijke
verplichtingen. De vragenlijst over 2018 heeft voor de Inspectie van het Onderwijs aanleiding
gegeven om met ons in gesprek te gaan over het VVE beleid. Dit was een prettig en positief
gesprek waarbij de nadruk lag op het ‘naar een hoger plan tillen’ van VVE. Op basis van het
gesprek en de aangeleverde informatie/documentatie, is er een rapport opgesteld. Dit rapport
bevat een drietal tekortkomingen, waar we als gemeente mee aan de slag moeten. Deze
tekortkomingen hadden wij zelf al in beeld en waren opgenomen als acties in de Lokaal
Educatieve Agenda Meierijstad die in december 2019 door het college is vastgesteld.
De acties hebben betrekking op:
- Inzicht in bereik doelgroepkinderen: hierover worden (meer) sluitende afspraken gemaakt
met de GGD, VVE aanbieders, VVE coördinator en gemeente.
Deze sluitende afspraken zijn inmiddels gemaakt tussen genoemde partijen.
- Afspraken over doorgaande lijn. Deze worden per kern opgepakt (Schijndel/SintOedenrode/Veghel), waarbij onderwijs en kinderopvang gezamenlijk kijken naar de voor
hen best werkende afspraken.
- Resultaatafspraken, deze liggen momenteel in concept bij het onderwijs, VVE aanbieders
en GGD en worden naar verwachting in het najaar van 2020 bekrachtigd.
De Inspectie van het Onderwijs heeft ons de opdracht gegeven om voor bepaalde data
(respectievelijk voor 1 september 2020, voor 1 september 2020 en voor 1 juli 2021) aan hen terug
te koppelen welke afspraken er zijn gemaakt. Wij wachten deze data niet af maar zullen het
proactief communiceren.
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Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de resultaten van VVE.
Hiervoor zijn mooie monitoren beschikbaar, die bijvoorbeeld in Helmond/Eindhoven gebruikt
worden. De behoefte bestaat zowel bij onderwijs, kinderopvang én gemeente om meer zicht te
krijgen op de concrete resultaten van VVE.
Communicatie
Geen communicatie vereist.
Participatie
Er wordt intensief samengewerkt met professionals op het gebied van onderwijs, kinderopvang en
jeugd om samen het beste te organiseren voor kinderen in Meierijstad.
Duurzaamheid
Nvt.
Financiën
Nvt.
Planning
De looptijd van de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad is 2020-2023.
De looptijd van de GKA is 2020 en 2021.
Bijlage(n)
1.
Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad
2.
Gelijke Kansen Agenda Meierijstad
3.
Rapportage onderzoek naar VVE gemeente Meierijstad
Ter inzage documenten
---

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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