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Initiatiefvoorstel vormgeving onderwijsagenda: Iedereen doet mee! 
 
Inleiding 
Door de decentralisaties binnen het sociaal domein en de invoering van het passend onderwijs hebben 
gemeenten en onderwijsinstellingen een nog grotere rol gekregen in de ontwikkeling van kinderen. Taken en 
verantwoordelijkheden bevinden zich meer dan ooit op elkaars snijvlak en overlappen elkaar regelmatig. Dat 
noopt tot het maken van aanvullende en andersoortige afspraken met elkaar. Dit, om ervoor te zorgen dat het 
netwerk rondom elk kind sluit en er geen kind buiten de boot valt omdat we onze taken en 
verantwoordelijkheden niet goed op elkaar hebben afgestemd.  
 
Het coalitieakkoord onderkent deze noodzaak. In het hoofdstuk; “Investeren in Leren, wordt beschreven dat 
we met het onderwijs kwaliteitsafspraken willen maken. Omdat een zorgzame stad willen zijn van én voor 
iedereen, waarbij alle kinderen een kans krijgen. Dat is de PvdA recht uit het hart gegrepen.  
 
Toch zijn we er met die thema’s uitwerken alleen niet. Alleen een integrale agenda met thema’s uit het 
coalitieakkoord, zowel als de thema’s voortkomend uit actuele maatschappelijke vraagstukken zal echt 
duurzaam effect bewerkstelligen. Zie ook de bijlage voor een overzicht. 
 
Doel 
Het doel van dit initiatiefvoorstel is om op korte termijn te komen tot een verdieping en verbreding van de 
bestaande kwaliteitsafspraken met het onderwijs. Daarbij pleiten we voor een integrale agenda.  
 
Voor ons houdt dat in; één agenda waar alle actuele en maatschappelijke thema’s, zoals aangegeven in de 
bijlage, zijn opgenomen en waaraan ook concreet meetbare doelstellingen aan worden verbonden. Wij willen 
hierbij: 

 het in het coalitieakkoord genoemde speerpunt; “Iedereen doet mee”, niet alleen als onderdeel 
benoemen maar ook als overkoepelend thema van de nieuwe onderwijsagenda; 

 in samenwerking met de raad en het onderwijs de in het coalitieakkoord opgenomen 
onderwijsambities, verder uitwerken; 

 een voorzet geven voor de inhoudelijke invulling van specifiek twee thema’s, zijnde: “Iedereen doet 
mee” en “Aansluiting onderwijs-jeugdhulp” omdat deze thema’s prioriteit behoeven.  
 

Dit alles om vorm te geven aan de gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid van gemeente en 
onderwijs om het netwerk rondom elk kind te kunnen sluiten. 
 
Voorstel 
 
De PvdA stelt voor het college opdracht te geven om: 
 

1. Een integrale onderwijsagenda met concreet meetbare doelstellingen op te stellen, genoemd; 
“Iedereen doet mee”.  

2. In deze integrale onderwijsagenda prioriteit te geven aan de thema’s: 
a. “Iedereen doet mee”   
b. “Aansluiting onderwijs en jeugdhulp”. 

3. Daarnaast in deze agenda in ieder geval op te nemen; de bestaande afspraken, actuele 

maatschappelijke thema’s alsook de thema’s uit het coalitieakkoord. 

4. De raad en het onderwijsveld actief te betrekken bij het opstellen van deze agenda. 
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Argumenten 
 

1 Een integrale onderwijsagenda met concreet meetbare doelstellingen op te stellen, genoemd; 
“Iedereen doet mee”.  

 
Het onderwijs en de gemeente hebben elkaar nodig. Meer dan ooit. Er was altijd al sprake van een gedeelde 
verantwoordelijk, maar deze is vergroot met de nieuwe taken van de gemeenten op het gebied van de 
jeugdzorg. Deze tijden vragen om dialoog en discussie om “in partnership” het netwerk rondom het kind te 
sluiten. Deze noodzaak wordt ook geuit door het onderwijs dat van mening is dat:  
 
“Alle kinderen een onderwijsaanbod verdienen dat -afgestemd op elk kind, ouders en de school- zo optimaal 
mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind en dat het kind kansen biedt op een betekenisvolle rol in de 
maatschappij. Uitgangspunt hierbij is pedagogisch partnerschap: Het streven naar de onvoorwaardelijke 
samenwerking tussen ouders, school en ketenpartners (waaronder de gemeente  in het kader van jeugdhulp) in 
het belang van de ontwikkeling van het kind. Vanuit deze gedachte wordt meer ingezet op het werken aan een 
beweging van de achterkant (curatief, verhelpen) naar de voorkant (preventief, voorkomen)”.

1
  

 
Deze quote bevestigt dat gemeenten en onderwijs niet alleen de gezamenlijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid onderkennen maar ook naar elkaar toe willen bewegen. Om deze beweging te maken is 
een gezamenlijke agenda noodzakelijk om het gesprek met elkaar te kunnen voeren. Een agenda die volledig is 
en de van oudsher gemeenschappelijke gebieden, maar ook de actuele thema’s en de ambities vanuit het 
coalitieakkoord omvat. Alleen dan zal er integrale meerwaarde ontstaan om, op basis van concreet meetbare 
doelstellingen, de voortgang te monitoren. De meetbaarheid van doelen wordt overigens ook benadrukt in 
artikel 167 A van de Wet op het primair onderwijs, daar waar het gaat om onderwijsachterstandenbeleid. Dit 
alles om het netwerk rondom het kind te sluiten. Want daar doen we het uiteindelijk voor, voor het kind. Een 
stad van en voor iedereen, waarbij alle kinderen kansen krijgen, wordt in het coalitieakkoord omschreven. 
Welke titel past dan beter bij een gezamenlijke agenda, dan: Iedereen doet mee!. 
 

2 In deze integrale onderwijsagenda prioriteit te geven aan de thema’s: 
a. “Iedereen doet mee”; 
b. “Aansluiting onderwijs en jeugdhulp 

 
a. Iedereen doet mee: Eindhoven, een stad van en voor iedereen, waarbij alle kinderen kansen 

krijgen. Toch is dit niet de dagelijkse realiteit. In die realiteit krijgen ouders te maken met 
extra schoolkosten, waar het gaat om het vragen van zogenaamde “vrijwillige” eigen 
bijdragen voor bijvoorbeeld schoolreisjes, kamp, bijlessen en onderwijsleermaterialen. Veel 
ouders kunnen deze kosten niet betalen, waardoor hun kind niet kan meedoen en dus geen 
gelijke kans krijgt. Concreet speelt dit bij 1 op de 8 kinderen en ontstaan er problemen om de 
bijdragen te bekostigen. Wanneer geen bekostiging plaatsvindt, zijn er in Eindhoven 
voorbeelden waar er dan ook niet aan activiteiten deelgenomen kan worden. Dit werkt 
segregerend in de school maar ook reeds aan de voorkant - bij aanmelding. Een school die 
hoge eigen bijdrages vraagt, schrikt menig ouder af. Wij  vinden dat het aanbod op school 
voor elk kind gelijk moet zijn. Wettelijk mogen scholen zelfs geen ouderbijdrages vragen en 
verplichten voor hetgeen onderdeel uitmaakt van de reguliere lesstof. Wij willen dat het 
college, in het verlengde van deze wet, hierover het gesprek met het onderwijs aangaat en de 
eigen bijdrage terugbrengt tot een bedrag dat voor eenieder realiseerbaar is, waardoor die 
gelijke kans geen papieren kreet blijft maar verwordt tot Eindhovense realiteit. 
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b. In de keten rondom het kind is het van belang dat elke partner zijn verantwoordelijkheid 
neemt, waar het de aansluiting tussen onderwijs-hulp-zorg betreft. Uit gesprekken met het 
onderwijs alsook onderzoek binnen de gemeente is gebleken dat die aansluiting nog niet, of 
niet voldoende is gerealiseerd. Aandachtspunten zijn: 

- De reactietijd van WIJEindhoven. Het duurt veelal te lang voordat WIJEindhoven in actie komt/kan 
komen. Situaties vanuit de scholen zijn vaak urgent en als een generalist van WIJEindhoven kan 
komen, heeft de school het probleem vaak al op moeten pakken;  

- Er is vanuit de school behoefte aan één contactpersoon, die direct signalen doorgeeft en toeziet 
op een snelle reactie van een generalist;  

- De school wordt teveel ingeschakeld als regisseur van de oplossing van de probleem van een 
leerling.  

 
Gezien de impact van de huidige beheersingsmaatrelen binnen het sociale domein, voorkomen van 
wachtlijsten en het voorkomen dat inwoners “door de bodem zakken”, dient deze aansluiting met voorrang te 
worden gerealiseerd. Hierbij is het van belang dat zowel het onderwijs als de gemeente haar 
verantwoordelijkheid (kan) nemen. Initiatieven die vanuit de wijk op een integrale wijze onderwijs, welzijn en 
zorg kunnen combineren, moeten daarbij als voorbeeld dienen. Wij roepen het college op om de aansluiting 
tussen onderwijs en jeugdhulp, bezien binnen de bovenstaande problematiek, zo spoedig mogelijk te realiseren 
door de ontwikkeling van een eenduidige methodiek. 
 

3. Daarnaast in deze agenda in ieder geval op te nemen; de bestaande afspraken, actuele maatschappelijke 

thema’s alsook de thema’s uit het coalitieakkoord. 

Het is van belang om de reeds bestaande afspraken en de actuele maatschappelijke thema’s in gezamenlijkheid 
met de in het coalitie-akkoord opgenomen thema’s in verhouding te bezien. Zie hiervoor ook bijgevoegde 
matrix. Vaak is er sprake van aan elkaar gelieerde afspraken en doelen. Te denken bijvoorbeeld aan de relatie 
tussen leerplicht, jeugdhulp en voortijdig schoolverlaten. Dat pleit voor een integrale, eenduidige en 
overzichtelijke agenda. 
 
4.De raad en het onderwijsveld actief te betrekken bij het opstellen van deze agenda. 
 
Het coalitieprogramma beschrijft dat we een zorgzame en ongedeelde stad willen zijn. Het beschrijft ook dat 
we bestaande afspraken met het onderwijs willen gaan verbreden en verdiepen. Graag zouden we die 
verbreding en verdieping raadsbreed en samen met het onderwijs willen uitvoeren en wel middels een of een 
aantal A-avonden, op zeer korte termijn. 
 
Kosten 
Met het voeren van een dialoog zijn –vooralsnog- geen additionele middelen gemoeid. De dekking moet 
gevonden worden in de voorhanden zijnde middelen binnen Raadsprogramma 4, Onderwijs. Op het moment 
dat concrete uitwerking wel tot meerkosten zal leiden, verzoeken wij het college de raad daarover te 
informeren. 
 
Communicatie 
Het college wordt gevraagd de raad en het onderwijsveld actief te betrekken bij het opstellen van deze agenda. 
Dit zou kunnen door het organiseren van een of een aantal A-avonden. 
 
Planning en uitvoering 
Eerste kwartaal 2019: Organisatie A-avond(en) voor raad met onderwijs. 
Eerste kwartaal 2019: Voeren gesprekken door het college met het onderwijs inzake de actiepunten: “Iedereen 
doet mee” en “Aansluiting onderwijs en jeugdhulp”.  
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Tweede en derde kwartaal 2019: Realisatie integrale onderwijsagenda met de naam Iedereen doet mee. 
Vierde kwartaal: Aanbieden Onderwijsagenda “Iedereen doet mee” aan de raad. 
 
 
1 Bijlage(n) 
Matrix velden onderwijs-gemeente 
Geraadpleegde literatuur 
 
 
 
Een ontwerp-raadsbesluit bied ik u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Marjolein Senden 
PvdA Eindhoven 
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Ontwerp Raadsbesluit 
De raad van de gemeente Eindhoven; 
 
gezien het initiatiefvoorstel van Marjolein Senden; vormgeving onderwijsagenda: Iedereen doet mee! 
Aangeboden d.d. 19 maart 2019 
 
Besluit het college opdracht te geven om: 
 

1.Een integrale onderwijsagenda met concreet meetbare doelstellingen op te stellen, genoemd; “Iedereen 
doet mee”.  
2.In deze integrale onderwijsagenda prioriteit te geven aan de thema’s: 

a.“Iedereen doet mee”; 
b.“Aansluiting onderwijs en jeugdhulp”. 

3.Daarnaast in deze agenda in ieder geval op te nemen; de bestaande afspraken, actuele maatschappelijke 

thema’s alsook de thema’s uit het coalitieakkoord. 

4.De raad en het onderwijsveld actief te betrekken bij het opstellen van deze agenda. 

 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ………….. 
 
 
 
J. Verbruggen, griffier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


