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Volgens de wet op het primair onderwijs hebben gemeenten een gelijkwaardig bestuurlijk overleg 
tussen de gemeente, schoolbesturen, kinderopvang en andere relevante partners in de gemeente, 
genaamd Lokaal Educatieve Agenda (hierna te noemen LEA). In mei 2020 hebben wij als gemeente 
het initiatief genomen om het LEA in onze gemeente weer in te richten. Het LEA in onze gemeente 
moet een instrument zijn om te komen tot gezamenlijke afspraken over (de uitvoering van) het 
onderwijs- en jeugdbeleid (waaronder ook Kinderopvang). We willen met onze partners praten 
op (bestuurlijk) strategisch niveau en zo een gezamenlijke ambitie tot stand brengen. De partijen 
die daarvoor in onze gemeente tenminste aanschuiven worden genoemd in hoofdstuk 3. 
Tevens willen we werkgroepen inrichten die bepaalde onderwerpen uitwerken, volgen of 
aansturen op uitvoerend niveau. Een voorbeeld is de werkgroep 0-6 jarigen in onze gemeente.

Om te komen tot de herinrichting, is een kort en bondig plan opgesteld met als einddoel een 
gedragen LEA-document per 1 januari 2021 of zo veel eerder als mogelijk. Met alle betrokken 
partijen zijn voor de zomervakantie van dit jaar gesprekken gevoerd, welke hebben geleid tot een 
concept LEA document 2021 – 2024. Voor u ligt de definitieve versie, welke met u is vastgesteld in 
het najaar van 2020. 

Onze LEA is echter niet in beton gegoten. Samen met u willen wij in de komende jaren nieuwe 
ontwikkelingen en thema’s, best practices en kansen en mogelijkheden opnemen en/of de focus 
verleggen. Deze LEA is dus een groeidocument, waarin ook de mogelijkheid is om gaandeweg bij 
te sturen. 

Voorgaande kan alleen op basis van een stevig fundament, gebaseerd op samenwerking.  
Ik reken daarbij op uw aller medewerking.

A. Trip
Wethouder 

 Voorwoord
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De LEA in onze gemeente moet een instrument zijn om te komen tot gezamenlijke afspraken over 
(de uitvoering van) het onderwijs-, kinderopvang-, en jeugdbeleid. De basis van een LEA ligt in 
de Wet op het primair onderwijs, artikel 167a. Om te komen tot een LEA, wordt een gelijkwaardig 
bestuurlijk overleg tussen gemeenten, onderwijs, kinderopvang, zorg (GGD en Sociaal Team) en 
soms nog een organisatie, zoals bibliotheken, georganiseerd. De doelstelling van dit overleg is om 
gezamenlijk te komen tot niet vrijblijvende afspraken over onder andere1:
▶ het voorkomen van segregatie;
▶ het bevorderen van integratie en het bestrijden van onderwijsachterstanden;
▶ de aansluiting tussen kinderopvang, onderwijs en zorg 
▶ het bereiken van de hoogst mogelijke dekking in het bereik van de VVE-doelgroep (liefst 100%).

Partijen hebben de ambitie om gezamenlijke doelstellingen verder te concretiseren en doelen 
te formuleren rondom bijvoorbeeld ‘thuiszitters’. Ook kunnen de visie en ambitie gezamenlijk 
worden aangescherpt. Het LEA kan ook nog sterker worden door de thema’s te gaan voorzien van 
concrete ambities.

Twee maal per jaar vindt een LEA-overleg plaats om onderwerpen op (bestuurlijk) strategisch 
niveau met elkaar te bespreken. Het helpt ons om een gezamenlijke ambitie te formuleren. 
Het is daarom belangrijk dat de functionarissen van deze partijen gemandateerd zijn om 
afspraken te maken en bevoegd zijn om de afspraken binnen de eigen organisatie te (laten) 
implementeren. Ook hebben betrokken partners een resultaatverplichting, wat inhoudt 
dat zij na het maken van de afspraken, deze in LEA-verband uitvoeren. 

Om concrete resultaten te behalen, is meer nodig dan strategische doelen. We werken met 
jaarplannen en werkgroepen. In een jaarplan staat welke acties we per speerpunt willen 
uitvoeren, met welk resultaat en welke partijen daarbij nodig zijn. De werkgroepen zullen 
bepaalde onderwerpen uitwerken, volgen of aansturen op uitvoerend niveau. Denk daarbij 
aan de werkgroep 0-6 jarigen in onze gemeente.

Samen werken we aan deze LEA om de kinderen in onze gemeente een zo goed mogelijke 
uitgangssituatie te geven en zij gemotiveerd en gesteund worden om het beste uit zichzelf 
te halen.

 1. Inleiding

1  Zie ook het themaonderzoek Doelbereik Lokaal Educatieve Agenda, 30 november 2019 (inspectie OCW)
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Het jaar 2020
Dit jaar staat in het teken van het verrichten van de werkzaamheden die nodig zijn voor de 
herinrichting van de LEA. De gemeente heeft daarvoor een aanpak in 3 stappen. 

Het jaar 2021
Uiterlijk vanaf 1 januari 2021 wordt gewerkt op basis van de nieuwe thema’s en onderwerpen in de 
LEA-agenda. Vanaf het overleg in oktober 2021, vindt het LEA-overleg weer plaats zoals bedoeld: 
twee keer per jaar, voornemens in maart en oktober (evaluatie en thema’s bepalen voor het 
volgende jaar). 

 2. Aanpak herinrichting LEA

Stap Status

1. De beoogde partners zijn voor 1 juni door de wethouder schriftelijk  
 geïnformeerd over de bedoeling.

Gereed

2. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de partners uitgenodigd 
 voor een inhoudelijk overleg, waarin een voorstel wordt gedaan voor de 
 thema’s en onderwerpen van de LEA in Borger-Odoorn en de onderwerpen   
 voor 2021.
 ▶ Ter voorbereiding hierop wordt er ambtelijk een concept document LEA 
  voor 2021 voorbereid op basis van de actuele situatie in de gemeente en   
  overleg met de individuele partners. 
 ▶ Zo nodig wordt een tweede overleg gepland om besluiten te nemen 
  en eventuele werkgroepen in te richten. 

29 oktober 2020

3. Inrichten van een agendacommissie en aanwijzen van een notulist.
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 3. Betrokken partijen LEA gemeente Borger-Odoorn

Voortgezet onderwijs Esdal College Borger

Primair onderwijs CKC Drenthe

OPO Borger-Odoorn

Primenius onderwijs

Zorg GGD Drenthe

Stichting Sociaal Team

Kinderopvangorganisaties Alles Kidz, Kei Kidz en Peuter Kidz 

CKC Drenthe kinderopvang

Partou

Tamariki

Kindercentrum Het Elfenbankje (vanaf 2021 Het Speelhuis)

Het Speelhuis

More Than Kidz

Cultuurorganisaties Bibliotheek

Gemeente Wethouder  

Beleidsmedewerker onderwijs

Beleidsmedewerkers op toepasselijke terreinen 
(denk aan passend onderwijs) en bijvoorbeeld 
de coördinator, combicoach of de cultuurcoach

Agendalid Samenwerkingsverband primair onderwijs en voortgezet onderwijs
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In dit hoofdstuk gaan we in op het ‘hoe’ en beschrijven we op welke wijze we willen 
samenwerken en hoe we onze ambities denken te kunnen realiseren. Daarbij gaan we 
achtereenvolgens in op:
▶ bestuurlijke verantwoordelijkheden;
▶ samenwerkingsstructuur;
▶ financiën;
▶ communicatie.

Bestuurlijke verantwoordelijkheden
De gemeente en de directeuren/bestuurders van de partners, komen twee maal per jaar samen om 
op bestuurlijk (strategisch) niveau de onderwerpen af te stemmen die in het LEA moeten worden 
opgenomen. Zij maken afspraken en besluiten die leiden tot beleidsvoornemens, projecten en 
activiteiten. Vanuit dit overleg worden ook eventuele uitvoerende werkgroepen ingericht. 
De vertegenwoordigers van partijen zijn bevoegd of hebben mandaat om de afspraken te maken 
en aansluitend de implementatie van de afspraken in hun organisatie te organiseren.

Ieder jaar wordt een jaarverslag opgesteld, gecoördineerd door de gemeente (de ambtelijk 
secretaris/notulist). Hierin wordt teruggekeken op wat er is afgesproken en wat er (door 
de werkgroepen/organisaties) is gerealiseerd. Tevens worden beknopte kengetallen en 
sturingsinformatie verzameld bij betrokken partijen. Op basis daarvan worden de voortgang en de 
uitvoering van de LEA geëvalueerd. Ook kan de (werk)structuur worden geëvalueerd en desgewenst 
worden voorstellen voor aanpassing gedaan. De evaluatie vormt het sluitstuk van de jaaragenda 
van het betreffende jaar en dient in een cyclisch proces weer als input voor de vormgeving van de 
volgende jaaragenda.

Samenwerkingsstructuur 
Iedere organisatie en instelling heeft eigen taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van 
kinderen, jongeren en ouders. Zij willen samenwerken omdat ze weten dat sommige uitdagingen 
niet alleen door de eigen organisatie aangepakt kunnen worden en er door samen te werken 
meer te bereiken is.  
Partijen leveren jaarlijks input voor het LEA en committeren zich daar aan door het bijbehorende 
document te ondertekenen. De basis voor onze samenwerking is de gedeelde ambitie. 
Daarnaast zijn  wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid het uitgangspunt. 

De volgende principes worden binnen de samenwerking gehanteerd. 
▶ Doelgericht: samen afspreken wat er gerealiseerd moet worden.
▶ Transparant: elkaar informeren, ieders rol, verantwoordelijkheden en taken expliciteren. 
▶ Consistent: samen zorgen voor continuïteit in visie en aanpak. 

Partijen verklaren zich jaarlijks akkoord met de inhoud van de lokale agenda en verbinden zich 
aan het realiseren van de beoogde doelen en resultaten, voortgangsrapportages/monitoring/
evaluatie en afgesproken overlegvormen en via de inzet van menskracht.  

Jaarrond planning
Aan de samenwerkingsstructuur liggen een jaarrond planning en werkwijze ten grondslag, welke 
er als volgt uit ziet.

 4. Structuur LEA
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Maart 
In dit LEA-overleg worden de niet-vrijblijvende afspraken gemaakt over beleidsvoornemens, 
projecten en activiteiten die gevolgen hebben voor het komende jaar en het opzetten van de 
jaaragenda. Deze onderwerpen kunnen door alle partijen op de agenda worden gezet, in overleg 
met de agendacommissie (zie verder). Na deze vergadering in maart, wordt uitvoering gegeven 
aan de besluiten in deze LEA. 

Oktober
Besproken wordt welke onderwerpen van de agenda in maart (voorgaand jaar, jaar -1) tot een 
goed resultaat hebben geleid of waarom een activiteit niet door kon gaan. Deze onderwerpen 
worden afgesloten, krijgen een vervolgstap en/of worden beleidsmatig vastgesteld en 
geïmplementeerd en geborgd. Mochten partijen om welke reden dan ook tussentijds extra/nieuwe 
onderwerpen en/of projecten willen bespreken, kan verwezen worden naar de agendacommissie 
van het LEA. Zij bepalen of en wanneer er een extra vergadering moet worden belegd.  

Samenstelling, taak en rol van de agendacommissie

Samenstelling
De agendacommissie bestaat uit de verantwoordelijke wethouder, beleidsmedewerker onderwijs 
en vertegenwoordigers van de betrokken partijen: onderwijs (1) en kinderopvang (1) en overige 
geledingen (1). Het LEA heeft een vaste notulist, namelijk een van de beleidsmedewerkers van de 
gemeente Borger-Odoorn.

Taak en rol
De agendacommissie zorgt er voor dat het afgesproken LEA-overleg plaatsvindt zoals afgesproken. 
Hierbij horen de volgende taken:
▶ opstellen van de agenda voor het overleg; hierbij wordt rekening gehouden met de    
 voorbeeldagenda (zie hieronder) en de inbreng van agendapunten door de partners;
▶ uitschrijven en organiseren van de bijeenkomsten;
▶ opstellen en verzenden van notulen.

Afspraken over financiën
Jaarlijks wordt een financiële paragraaf opgesteld. De financiële afspraken zijn taakstellend, 
daarom zullen een aantal kengetallen worden afgesproken waarop kan worden gerapporteerd en 
geëvalueerd. In de financiële paragraaf geven we een overzicht van de beschikbare bedragen die 
vanuit de gemeente voor het realiseren van de LEA beschikbaar zijn. Daarbij geven we ook aan 
welke specifieke en extra bijdragen de partners in deze leveren. Het betreft zowel bijdragen in 
financiële middelen, menskracht, materiaal/ materieel. 

Een deel van de ambities kan ook gerealiseerd worden zonder de inzet van extra financiële 
middelen. Bijvoorbeeld door slim samen te werken of door verbindingen te leggen met nieuwe 
constructies of nieuwe partijen en de inzet van menskracht.

Communicatie
Communicatie rondom het LEA, de afspraken, e.a. geschiedt via de gemeente Borger-Odoorn, 
tenzij anders wordt overeengekomen.
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We willen in onze gemeente gezamenlijk bepalen waar we de meeste impact hebben, heldere 
keuzes maken en focus aanbrengen. We werken daarom vanuit een gezamenlijke hoofdambitie 
die aansluit bij de doelstelling van het overleg LEA en hanteren de volgende uitgangspunten.

Uitgangspunten
Iedere organisatie en instelling heeft eigen taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van 
kinderen, jongeren en ouders. Het kind staat centraal, daar doen we het voor en dat is onze drive. 
Door samenwerking op de hoofdambities kan meer bereikt worden rondom het kind en t.b.v het 
kind. Maar het kind staat nooit alleen. Het staat in een driehoek met ouders én professionals.

Driehoek 

In onze visie vraagt de ontwikkeling van een kind om een integrale aanpak van alle betrokkenen 
gezamenlijk. Dus zowel vanuit onderwijs, kinderopvang, als vanuit, zorg, cultuur, sport, etc. en in 
de leeftijdsperiode -9 maanden - 18 jaar (doorgaande leerlijn).

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kind en hebben de regie en vrijheid in de keuzes 
die ze willen maken. We dragen gezamenlijk bij aan de eigen regie en zelfvertrouwen van de 
ouders. 

Binnen LEA praten we over hoofdlijnen en doelstellingen, niet over details van de uitvoering, dat 
is voorbehouden aan professionals in de uitvoering, de verbonden wettelijke taken en opdrachten 
en de kwaliteitseisen die aan ieders werk worden gesteld.

In het aanbod en de aanpak willen we doelmatigheid nastreven en doublures voorkomen.
En tevens aansluiten bij wat er al is en we blijven inventariseren wat er speelt.

 5. Hoofdambitie en uitgangspunten

Professional
Kinderopvang
Onderwijs

Professionals 
Partners zorg, 
cultuur, sport etc. 

Ouder 

KIND
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Hoofdambitie

‘It takes a village to raise a child’
Een van oorsprong Afrikaans gezegde

Als partners rondom het kind en de jongere, dragen we zorg voor hen, zodat iedereen mee 
kan doen vanuit zijn eigen unieke situatie en persoon. Vanuit verschillende domeinen (gezin, 
educatie, onderwijs, zorg, kinderopvang, sport en cultuur) is aandacht voor kansengelijkheid en 
(risico’s op) achterstanden, waarin we elkaar versterken door te verbinden.  

De gezamenlijke hoofdambitie in de gemeente Borger-Odoorn kent verschillende programmalijnen 
die voortgekomen zijn uit de inventarisatie bij de partners en de gemeente. Per programmalijn 
volgt een korte omschrijving met een aantal programmaonderdelen die vervolgens in het jaarplan 
nader worden uitgewerkt. 

1. Goede en gezondere kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs thuis nabij
 De kwaliteit van instellingen, en vooral van professionals, is hoog, omdat dit kansengelijkheid  
 versterkt en het verkleint (risico’s op) achterstanden. Voor alle kinderen is het belangrijk dat ze  
 naar school kunnen gaan in de directe omgeving waar ze ook wonen. 

 Rondom het onderdeel ‘peuters en kleuters samen leren’ bestaat nog discussie. Het onderdeel  
 zal daarom in 2021 nader worden uitgewerkt om te komen tot gedeelde uitgangspunten.

 Programmaonderdelen:
 a. ontwikkelingen IKC; 
 b. huisvestingszaken; 
 c. maatschappelijke ontwikkelingen signaleren en integreren in het LEA en de uitvoering 
  (denk aan Corona maatregelen).

2. Een vroege start van inzet op gelijke kansen voor alle kinderen is effectief 
 Door samenwerking in en buiten de organisaties in de jeugdsector, bevorderen we preventie  
 en vroegsignalering, waardoor de opgroeiomgeving van het (zeer) jonge kind en jongeren 
 wordt versterkt.
 
 Programmaonderdelen:
 a. heldere en eenduidige zorgstructuur, inclusief meldcode(s) (VVE en Zorg); 
 b. interventie VVE als integraal onderdeel van kinderopvang, jeugd, onderwijs, cultuur 
  en sport;
 c. instroom kinderen in het onderwijs uit achterstandsgezinnen (zindelijkheid, zelfstandigheid  
  in basisvaardigheden, spraaktaal);
 d. laaggeletterdheid / leesbevordering; 
 e. vluchtelinggezinnen;
 f. armoedebestrijding; 
 g. sport en gezondheid; 
 h. regiodeal: expeditie de Monden en Kansen voor kinderen (K4k). 
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3. Alle kinderen leren en ontwikkelen in een doorgaande lijn in voor hen de meest   
 passende omgeving 

Gedurende de gehele ontwikkel- en leerperiode van een kind, stapt een kind over van de 
ene vorm van kinderopvang/onderwijs naar de andere. Maar ook gedurende een dag hebben 
kinderen te maken met overgangen tussen kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur. Een 
betekenisvol moment voor alle kinderen is de overgang naar het voortgezet onderwijs.
Door zorg te dragen voor soepele overstappen zit er geen ’knip’ tussen deze overgangen. 

 Programmaonderdelen: 
 a. brede ontwikkeling van kinderen en jongeren in en buiten onderwijstijd inhoudelijk   
  afstemmen en optimaal organiseren (kinderopvang, sport, cultuur en beweging); 
 b. ouderparticipatie - visie ontwikkeling - afspraken over communicatie rondom kinderen;
 c. gezonde school/kinderopvang (ook GGD delen nieuwe richtlijnen);
 d. doelmatigheid van aanbod en aanpak in beeld  een doorgaande lijn op het gebied van 
  taalprogramma’s, lezen, rol van de bibliotheek, aansluiting met taalhuis, regionaal en 
  speciaal onderwijs en kinderopvang, e.a.;
 e. passend onderwijs; 
 f. talentontwikkeling;
 g. sterke samenwerking in de keten.

4. Het bereiken van de hoogst mogelijke dekking in het bereik 
 van de VVE-doelgroep 
 Wij willen streven naar 100% bereik van VVE-doelgroepkinderen.
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Werken met een jaaragenda
De uitvoering van de LEA wordt elk jaar vastgelegd en gestuurd door middel van een jaaragenda. 
In de jaaragenda worden de bestuurlijke opdrachten voor dat jaar opgenomen en voorzien van 
een planning. Daarmee ondersteunt de jaaragenda de verwezenlijking van de gezamenlijke 
ambities, opgenomen in de LEA. In deze LEA staan de jaarambities voor 2021. In 2021 werken 
partijen samen aan de verdere concretisering van thema’s, ambities en doelen. De gemeente zal 
daarin het voortouw nemen in de eerste helft van 2021, conform de afspraak in het overleg van 29 
oktober 2020.
 

Inhoudelijke thema’s i.r.t. hoofdambitie per programmalijn 2021
 
1. Goede en gezonder kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs thuis nabij 

Doel 1a: 
Versterken van ontwikkelingen IKC in de gemeente. Dit voor kinderopvang, primair onderwijs 
en voortgezet onderwijs. Aandacht hierbij voor de kwetsbare overstapmomenten van 
doorgaande lijn van -9 maand tot 18 jaar. 

Hoe en/of wie 
Onderdeel van een sub werkgroep gebiedsagenda De Monden, maar wel verbinden met de 
gehele gemeente, waaronder ook Kansen voor Kinderen. 

2. Een vroege start van inzet op gelijke kansen voor alle kinderen is effectief 

Doel 2a: 
De interventie VVE kent een eenduidige procesbeschrijving met afspraken en 
verantwoordelijkheden. VVE-monitoring is opgezet als een cyclus proces. Het resultaat van de 
monitoring is dat er, indien nodig, bijgestuurd kan worden en dat betrokken partners in het 
voor- en vroegschools veld zicht krijgen op de voortgang van elkaars activiteiten, waardoor 
gericht naar verbeter-mogelijkheden gekeken kan worden.

Hoe en/of wie 
De werkgroep 0-6 jaar werkt deze doelstelling uit. 

3.  Alle kinderen leren en ontwikkelen in een doorgaande lijn in voor hen de meest   
 passende omgeving  

Doel 3a: 
De ondersteuningsroute onderwijs (PO) zorg (GGD en Sociaal Team) is versterkt en de 
mogelijkheden om dit te vervroegen naar de kinderopvang en uit te rollen naar VO is verkend. 

Hoe en/of wie 
Sub werkgroep passend onderwijs, bestaande uit Sociaal Team, CKC, Primenius, OPO, GGD en 
gemeente.  

 

 6. Jaaragenda 2021
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Doel 3b: 
De brede ontwikkeling van kinderen en jongeren in en buiten onderwijstijd, inhoudelijk 
afstemmen en optimaal organiseren (kinderopvang, sport, cultuur en beweging) in 
doorgaande lijn van -9 maanden tot 18 jaar, waarbij specifiek aandacht voor kwetsbare 
doelgroepen; (risico op) achterstanden en met een ontwikkelingsvoorsprong, waardoor 
gelijke kansen zijn voor alle kinderen en jongeren. Een voorbeeld hiervan is het sport- en 
gezondheidsakkoord2.   

Hoe en/of wie 
Gemeentelijk: via clusteroverleg sociaal domein en cultuurcoach en coördinator combicoaches. 
Partners: in de werkgroepen rondom cultuurcoach en coördinator combicoaches. 

Doel 3c: 
In kaart brengen van alles wat er is aan aanbod bij de partners (inhoud, projecten, doelgroep), 
om vervolgens hetgeen kansrijk is, te vervolgen/borgen en waar witte vlekken zijn, deze op te 
vullen. Dit voor de leeftijd van -9 maanden tot 18 jaar.
Dit mede in aansluiting met preventie vanuit het Sociaal Team, maar ook het plan van aanpak 
dat in ontwikkeling is naar aanleiding van de evaluatie van het sociaal domein.
 
Hoe en/of wie
Sociaal Team en Esdal College en mogelijk later nog aan te vullen met een derde partner. 

4. Het bereiken van de hoogst mogelijke dekking in het bereik 
 van de VVE-doelgroep 

Doel 4a: 
Wij willen streven naar 100% bereik van VVE-doelgroepkinderen met voor- en vroegschoolse 
educatie door het proces van het VVE traject – van signalering tot eindresultaat van de 
interventie eind groep 2 – vast te stellen, uit te voeren en te monitoren. 

Hoe en/of wie  
Sub werkgroep 0-6 (werkgroep 0-6) bestaande uit onderwijs, GGD, kinderopvang en 
gemeente. 

2  Sport- en gezondheidsakkoord gemeente Borger-Odoorn, januari 2020
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▶  Esdal College Borger

▶  CKC Drenthe

▶  OPO Borger-Odoorn

▶  Primenius onderwijs

▶  GGD Drenthe

▶  Stichting Sociaal Team

▶  Alles Kidz, Kei Kidz, Peuter Kidz 

▶  CKC Drenthe kinderopvang

▶  Partou

▶  Tamariki

▶  Het Elfenbankje 

▶  Het Speelhuis

▶  More Than Kidz

▶  Bibliotheek

▶  Gemeente Borger-Odoorn

 

  Organisaties
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