
Bijdrage Okko Dijkstra over  het lokaal onderwijsbeleid. 

In de nota staat beschreven hoe het onderwijs daarbij ieder kind een passende onderwijsplek heeft 

en dat de gemeente een goede leefomgeving biedt en ondersteuning bij onderwijs-overstijgende 

ontwikkelingsproblemen. 

In deze kadernota “Talent Centraal ”zijn de taken, bevoegdheden en mogelijkheden, die de 

gemeente vanuit de verschillende beleidsterreinen heeft, gebundeld.                                                                                       

Daarmee  wordt de preventie en daar waar nodig het tijdig helpen bij het opvoeden en de 

ontwikkeling binnen de  voorschoolse opvang en scholen, als belangrijke vindplekken vorm gegeven. 

De ChristenUnie vindt het verstandig ,dat u  aangeeft ,dat  landelijke en lokale  ontwikkelingen 

aanleiding kunnen zijn voor het opstarten van een nieuwe beleidsnota en  dat het initiatief ook van 

de raad uit kan gaan. 

In deze kadernota geeft u aan dat een opheffing van scholen en de implementatie van passend 

onderwijs gevolgen heeft  voor het leerlingenvervoer.                                                                              

Goed dat de mogelijkheid van  leerlingenvervoer  voor kinderen die niet zelfstandig naar school 

kunnen  blijft gewaarborgd. Wanneer de school, die aansluit bij hun levensovertuiging  te ver weg is, 

komen kinderen mogelijk hiervoor in aanmerking. Prima!                                                                                           

T.a.v.  het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs staat, dat u  gaat voor een duurzaam en 

toekomstbestendig onderwijs, waarbij u nadenkt over effectief en efficiënt gebruik van gebouwen. 

Prima! Het verplaatsen van voorzieningen  naar leegstaande ruimte  in  een schoolgebouw  is daar 

een mooi voorbeeld van. Ook het delen van ruimten  doordat scholen opgaan in een multifunctionele  

accommodatie is  efficiënt en effectief. Wel staan wij op het standpunt, dat  bij dat samenwerken de 

identiteit niet mag  ondersneeuwen en gewaarborgd moet blijven. 

  Dat er bij nieuw, aanvullend, gewijzigd en te ontwikkelen beleid, extra kansen gecreëerd worden 

door goede maatregelen  voor kwetsbare jongeren zonder arbeidsperspectief is positief.                     

Ook  de volwasseneducatie, waarbij laaggeletterheid en schuldpreventie wordt aangepakt, waarbij 

vrijwilligers  worden ingeschakeld om de kosten te dekken krijgt alle aandacht. Een goede zaak!       

De maatregelen  voor jongeren  tot 27 jaar met beperkingen, die   met het UWV en het TDC  

kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt te leiden zijn hoopvol 

Dat het rijk extra middelen beschikbaar stelt om het gebruik van voorschoolse voorzieningen door 

niet tweeverdieners te bevorderen om hen te stimuleren gebruik te maken van voorschoolse 

voorzieningen is goed voor de eenverdieners en voor de alleenstaande ouders. 

In bijlage 8 zien we in de Kadernota   “ Overzicht preventie en vroeghulp voorzieningen.” een 

overzicht van  23 organisaties vanuit verschillende beleidsvelden, preventie, lichte hulp en 

ondersteuning voor jeugd/gezinnen. 

Prachtig  al die mogelijkheden voor extra hulp. Mijn vraag is hoe u ervoor zorgt, dat deze 

voorzieningen  bekend worden  bij de  diverse doelgroepen, zodat er optimaal gebruik van kan wordt 

gemaakt? Er is brede ondersteuning voor deze kadernota. Het draagvlak  is dus  optimaal aanwezig. 

Wij stemmen  in met  deze Kadernota  Talent centraal. ”                                                                            

GBS is tevreden, maar wil nog weten of het leerlingenvervoer nog risico’s kan opleveren qua 



kosten. De PvdA vindt de uitgangspunten goed. Deze Kadernota is een goed stuk en heeft 

nog wat vragen voor de wethouder Hamster. De SP stipt de Kadernota kort aan, maar het 

gaat vooral weer over de  te werk gestelden Lokaal onderwijs beleid. 

Goed dat u nu met deze kader nota “Talent Centraal ”komt als gevolg van decentralisaties naar de 

gemeenten( 1 januari 2015 ) de invoering van passend onderwijs(augustus 2014) 

In de nota staat beschreven hoe het onderwijs daarbij ieder kind een passende onderwijsplek heeft 

en dat de gemeente een goede leefomgeving biedt en ondersteuning bij onderwijs-overstijgende 

ontwikkelingsproblemen. 

In deze kadernota “Talent Centraal ”zijn de taken, bevoegdheden en mogelijkheden, die de 

gemeente vanuit de verschillende beleidsterreinen heeft, gebundeld.                                                                                       

Daarmee  wordt de preventie en daar waar nodig het tijdig helpen bij het opvoeden en de 

ontwikkeling binnen de  voorschoolse opvang en scholen, als belangrijke vindplekken vorm gegeven. 

De ChristenUnie vindt het verstandig ,dat u  aangeeft ,dat  landelijke en lokale  ontwikkelingen 

aanleiding kunnen zijn voor het opstarten van een nieuwe beleidsnota en  dat het initiatief ook van 

de raad uit kan gaan. 

In deze kadernota geeft u aan dat een opheffing van scholen en de implementatie van passend 

onderwijs gevolgen heeft  voor het leerlingenvervoer.                                                                              

Goed dat de mogelijkheid van  leerlingenvervoer  voor kinderen die niet zelfstandig naar school 

kunnen  blijft gewaarborgd. Wanneer de school, die aansluit bij hun levensovertuiging  te ver weg is, 

komen kinderen mogelijk hiervoor in aanmerking. Prima!                                                                                          

(Betekent dit dat er situaties kunnen zijn, dat het leerlingen vervoer niet wordt vergoed?) 

T.a.v.  het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs staat, dat u  gaat voor een duurzaam en 

toekomstbestendig onderwijs, waarbij u nadenkt over effectief en efficiënt gebruik van gebouwen. 

Prima! Het verplaatsen van voorzieningen  naar leegstaande ruimte  in  een schoolgebouw  is daar 

een mooi voorbeeld van. Ook het delen van ruimten  doordat scholen opgaan in een multifunctionele  

accommodatie is  efficiënt en effectief. Wel staan wij op het standpunt, dat  bij dat samenwerken de 

identiteit niet mag  ondersneeuwen en gewaarborgd moet blijven. 

  Dat er bij nieuw, aanvullend, gewijzigd en te ontwikkelen beleid, extra kansen gecreëerd worden 

door goede maatregelen  voor kwetsbare jongeren zonder arbeidsperspectief is positief.                     

Ook  de volwasseneducatie, waarbij laaggeletterheid en schuldpreventie wordt aangepakt, waarbij 

vrijwilligers  worden ingeschakeld om de kosten te dekken krijgt alle aandacht. Een goede zaak!       

De maatregelen  voor jongeren  tot 27 jaar met beperkingen, die   met het UWV en het TDC  

kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt te leiden zijn hoopvol 

Dat het rijk extra middelen beschikbaar stelt om het gebruik van voorschoolse voorzieningen door 

niet tweeverdieners te bevorderen om hen te stimuleren gebruik te maken van voorschoolse 

voorzieningen is goed voor de eenverdieners en voor de alleenstaande ouders. 

In bijlage 8 zien we in de Kadernota   “ Overzicht preventie en vroeghulp voorzieningen.” een 

overzicht van  23 organisaties vanuit verschillende beleidsvelden, preventie, lichte hulp en 

ondersteuning voor jeugd/gezinnen. 



Prachtig  al die mogelijkheden voor extra hulp. Mijn vraag is hoe u ervoor zorgt, dat deze 

voorzieningen  bekend worden  bij de  diverse doelgroepen, zodat er optimaal gebruik van kan wordt 

gemaakt? Er is brede ondersteuning voor deze kadernota Het draagvlak  is dus  optimaal aanwezig. 

Wij stemmen  in met  deze Kadernota  ”Talent centraal” 

 


