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Met de onderwijsagenda is een mooie start gemaakt juni 2016 in een kas 
in de Sluistuinen. Diverse betrokkenen verkenden met elkaar het onderwijs 
van de toekomst en de belangrijke thema's die daarbij horen. In de eerste 
Alkmaarse Onderwijsagenda leidde dat tot de ambitie om samen op te 
trekken en van elkaar te leren onder het motto: Alkmaar leert samen! 

De eerste Onderwijsagenda 2017-2020 heeft gefunctioneerd als een breed gedragen 
document dat sturing gaf aan de uitvoer van wettelijke taken waarvoor de gemeente, 
vaak samen met het onderwijs, verantwoordelijk is. Het heeft een impuls gegeven 
aan nieuwe vormen van samenwerking. Naast het onderwijs kwam in deze periode de 
kinderopvang als samenwerkingspartner duidelijker in beeld.

 
Inmiddels zijn we halverwege de Alkmaarse Onderwijsagenda 2020-2024. Het is zicht-
baar dat er een goede basis is gelegd, waarbij gemeente, onderwijs en kinderopvang 
elkaar niet alleen beter weten te vinden, maar ook gezamenlijk optrekken om zaken te 
realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de Gelijke Kansen Agenda of aan de beweging naar in-
clusiever onderwijs met de pilots Samen naar Schoolklas en Kinderopvang passend voor 
ieder kind. Of het regionale Veerkrachtpact, waarbij gemeenten in de regio Alkmaar, kin-
deropvangorganisaties, samenwerkingsverbanden, MBO en HBO gezamenlijk toewerken 
naar het versterken van de veerkracht van jeugdigen. Met de ambitietafels is een unieke 
Alkmaarse manier van werken ontwikkeld: initiatiefnemers uit onderwijs en kinderop-
vang pakken gezamenlijk een vraagstuk aan en zorgen, ondersteund door de gemeente, 
voor een inspirerende bijeenkomst. Door de ambitietafels wordt de ontmoeting gestimu-
leerd van professionals werkzaam in kinderopvang en onderwijs, stadsbreed.
 
Zo leren we samen, nu en in de toekomst.

Wethouder onderwijs
E.C. Konijn-Vermaas
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Gevolgen COVID-19 voor 
kinderopvang en onderwijs
De situatie rond COVID-19 bracht nieuwe taken 
met zich mee, die ook in de komende jaren 
als actie in de Onderwijsagenda meegenomen 
zullen worden. Maart 2020 moesten scholen 
en kinderopvang vanwege de eerste lockdown 
sluiten. Scholen gingen over tot het geven van 
onderwijs op afstand. Gemeenten, onderwijs en 
kinderopvang zorgden er samen voor dat de meest 
kwetsbare kinderen werden opgevangen en dat 
er noodopvang beschikbaar was voor kinderen 
van ouders in cruciale beroepen. Er werd en wordt 
veel van de flexibiliteit en creativiteit van scholen 
en kinderopvang gevraagd. De gevolgen van de 
scholensluiting, het online-onderwijs en lesuitval 
op het leerproces van de leerlingen en hun sociale 
welbevinden, is groot. 

De Onderwijsinspectie constateert dat met 
name leerlingen, die voor COVID-19 al meer 
risico liepen op onderwijsachterstand, nog 
meer achter op raken. Hierdoor neemt de 
kansenongelijkheid in het onderwijs verder 
toe. Leerlingen in het VMBO hebben grotere 
achterstanden in taal (een jaar) en rekenen 
(vier maanden) dan leerlingen in het VWO 
(resp. twee en één maand). Met name jonge-
ren missen perspectief. 

Nationaal Programma Onderwijs en 
het Veerkrachtpact
In het kader van Nationaal Plan Onderwijs (NP 
Onderwijs) heeft het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW) middelen ter 
beschikking gesteld aan primair- en voortgezet 
onderwijs om kinderen en jongeren in staat te 

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

stellen onderwijsvertragingen in te lopen die als 
gevolg van de crisis rond COVID-19 zijn ontstaan. 
Gemeenten ontvangen aanvullend daarop middelen 
uit het NP Onderwijs om in samenwerking met 
onderwijs, kinderopvang en andere partijen 
maatregelen te nemen om de vaardigheden van 
leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel 
vlak te stimuleren. In Alkmaar is eind 2021 een 
procesbegeleider gestart met het maken van 
een uitvoeringsplan voor de besteding van deze 
middelen. De uitvoering van dit plan vindt plaats in 
2022 en de eerste helft van 2023. Gemeenten in de 
regio Alkmaar, schoolbesturen PO, VO, MBO, HBO en 
vertegenwoordigers van de kinderopvang stelden 
september 2021 het Veerkrachtpact vast. Daarin 
is de ambitie verwoord om samen op te trekken 
om de negatieve gevolgen van de COVID-19 crisis 
aan te pakken en de veerkracht van jeugdigen te 
versterken. Veerkracht is het vermogen van kinderen 
en jongeren om met tegenslagen en uitdagingen in 
hun leven om te gaan1. Het Veerkrachtpact geeft, 
naast de bestaande beleidskaders, richting aan de 
inzet van de NP Onderwijs. 

Onderwijs voor kinderen 
statushouders Picassolaan 
In oktober 2021 bleek dat het voormalige 
Asielzoekerscentrum De Vluchthoef zou worden 
ingericht als regionaal wooncentrum voor 
statushouders, gekoppeld aan Alkmaar of de 
regio. De schoolbesturen SAKS en Ronduit, die 
ervaring hebben met onderwijs aan nieuwkomers, 
hebben meteen aangegeven dit als een belangrijke 
maatschappelijke opdracht te zien. Gemeente en 
onderwijs zetten zich samen in voor goed onderwijs 
aan alle kinderen die de komende tijd op de 
Picassolaan wonen. Een belangrijke schakel daarbij 
is de ambulant begeleider nieuwkomers, die we 
met de regiogemeenten en Samenwerkingsverband 
PPO-NK inzetten. 

1   Kuiper, E. & Bannink, F. (2018). Veerkracht en de groei-mindset bij 
kinderen en hun omgeving. Directieve Therapie, 37(2), 103-116.

Kinderopvang steeds meer 
samenwerkingspartner 
Onderwijs en kinderopvang werken steeds 
vanzelfsprekender samen. Het aantal Integrale Kind 
Centra (IKC) groeit en er wordt goed inhoudelijk 
samengewerkt in de peuteropvang en voor- en 
vroegschoolse educatie (vve). Tijdens de lockdown 
was een nauwe samenwerking noodzakelijk 
op elke locatie om de noodopvang goed te 
organiseren. Daarvoor heeft de kinderopvang 
zich optimaal ingezet als sterke professionele 
samenwerkingspartner. De kinderopvang is 
inmiddels een onmisbare gesprekspartner 
voor gemeente en onderwijs bij vraagstukken 
rondom de jeugd. Een vertegenwoordiger van de 
kinderopvang is aangesloten bij het Bestuurlijke 
Overleg Lokaal Onderwijs (BOLO). Ook hebben de 
kinderopvangorganisaties meegedacht over het 
Veerkrachtpact. In de Alkmaarse Onderwijsagenda 
werken kinderopvang en onderwijs samen voor de 
jeugd van 0- 23 jaar.

https://www.ppo-nk.nl/thoughts/5909
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Ambitie
Kinderen en jongeren hebben een sterke 
basis nodig om gezond op te groeien, te 
ontwikkelen en te leren. Door een samen-
werking tussen pedagogische partners, ou-
ders, kinderopvang/school en omgeving, de 
zogenoemde pedagogische basis-infrastruc-
tuur, wordt dit mogelijk. Ieder heeft daarin 
zijn eigen kerntaken maar er is een gedeelde 
verantwoordelijkheid voor het welbevinden 
van kinderen en jongeren.

Thema 1

Sinds enkele jaren zijn er ook brede scholen in het 
landelijk gebied. Voor de kinderen van deze veelal 
kleine scholen levert het veel op: een breed aanbod 
aan activiteiten, cultureel en sportief, dichtbij huis. 
Zo wordt het gemakkelijker voor kinderen om in de 
vertrouwde omgeving van de school kennis te ma-
ken met activiteiten die ze daarvoor niet kenden. 

“Onze school is een kleine basisschool in het 
buitengebied van de gemeente Alkmaar. 
Kinderen uit de wijde omgeving bezoeken de 
school. Er is in deze landelijke omgeving een 
zeer beperkt aanbod aan spel-, sport- en cul-
turele activiteiten. De visie van de school is om 
kinderen, afkomstig uit 10 dorpen en zeer di-
vers qua opleidingsniveau en achtergrond, met 
elkaar in verbinding te brengen en een brede 
kijk op de wereld te geven. Het verbreden van 
de horizon van de kinderen, en daarmee hun 
ouders, speelt een belangrijke rol bij het kiezen 
van school-brede thema’s, excursies en activi-
teiten. We zoeken niet-alledaagse, niet-tradi-
tionele activiteiten die ook jongens en meisjes 
dichter bij elkaar kunnen brengen.” 
Directeur basisschool

Aan de kwaliteit van de brede school wordt gewerkt 
doordat de brede scholen en de aanbieders van 
activiteiten elkaar minimaal twee keer per jaar op 
wijkniveau spreken. Stadsbreed is drie keer per jaar 
overleg met contactpersonen van de schoolbestu-
ren. In dit overleg wordt de brede school geëvalu-
eerd en de gezamenlijke visie verder ontwikkeld. 
Schoolbesturen stimuleren hun brede scholen om 
samenhang aan te brengen tussen hun visie op on-
derwijs en hun keuze voor brede school activiteiten.

Een goede start voor peuters 
Jonge kinderen nemen deel aan een voorschoolse 
voorziening, zodat zij zich spelend ontwikkelen en 
beter zijn voorbereid op hun schoolloopbaan. 88% 
van alle peuters in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar gaat 
naar een kinderdagverblijf, de peuteropvang of een 
gastouder. Op 1 april 2021 zijn dat 1396 peuters.

Brede school 
Vanaf schooljaar 2017/2018 is het aantal brede 
scholen met 14 nieuwe brede scholen gegroeid. De 
meeste brede scholen maken gebruik van het jaar-
lijkse aanbod aan naschoolse activiteiten van  
Artiance en Alkmaar Sport. In schooljaar 21/22 staan 
160 cursussen gepland. Andere brede scholen or-
ganiseren naschoolse activiteiten in samenwerking 
met de wijk. Zo organiseren basisscholen de Zand-
loper en Erasmus in Koedijk met bewonersonder-
neming de Rietschoot een gezamenlijk programma 
voor kinderen in de buurt. Basisscholen de Sterren-
wachter en de Burijn hebben dit schooljaar de ambi-
tie samen met kinderopvang Kiddies en buurthuis ’t 
Ambacht een breed aanbod in Rak-Zuid aanbieden. 

Sinds schooljaar 2019/2020 zijn twee basisscholen 
voor speciaal onderwijs brede school geworden 
zijn. Voor de leerlingen van deze scholen is het niet 
vanzelfsprekend dat zij deel kunnen nemen aan 
naschoolse activiteiten. Een beperkt mentaal ver-
mogen en/of het gedrag beperkt hen hier sterk in 
waardoor kansen tot ontplooiing van hun talenten 
onbenut blijven. Beide scholen hebben ook een 
ouderkamer. Omdat leerlingen met georganiseerd 
vervoer naar school komen, vaak uit de regio, ko-
men ouders elkaar weinig tegen. En dat terwijl veel 
ouders kampen met dezelfde vragen, zoeken naar 
passende oplossingen voor hun kind en met regel-
maat aanlopen tegen onbegrip binnen de maat-
schappij. De ouderkamer voorziet in deze behoefte 
aan uitwisseling en contact.
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Cultuureducatie
De ambitie in het coalitieakkoord “Alkmaar aan zet, 
2018-2022” is de cultuureducatie op de basisscholen 
in Alkmaar te stimuleren. In 2018 maakten gemeente, 
schoolbesturen primair onderwijs en de cultuurinstel-
lingen in de stad een afspraak zich gezamenlijk in te 
zetten voor kwalitatief goede cultuureducatie. In een 
feestelijke bijeenkomst in het Stedelijk Museum werd 
het ‘Convenant Cultuur en Primair Onderwijs 2018-
2023’ door alle schoolbesturen ondertekend. Kwali-
tatief goede cultuureducatie wordt bereikt wanneer 
scholen doelgericht aan cultuureducatie werken en 
actief de samenwerking zoeken met culturele in-
stellingen. Als culturele instellingen aansluiten bij de 
behoefte van scholen en hun aanbod in samenwer-
king met school maken ontstaat er duurzame samen-
werking en een doorlopende leerlijn. 

De werkgroep cultuurconvenant, waaraan alle par-
tijen die het convenant ondertekenden deelnemen, 
heeft de afgelopen tijd belangrijke stappen gezet 
naar een meer effectieve samenwerking en het de-
len van inspiratie en goede voorbeelden. De werk-
groep draagt actief bij aan de organisatie en uitvoer 
van de jaarlijkse netwerkbijeenkomst cultuur in het 
voorjaar, waarbij steeds een thema centraal staat en 
een groot aantal workshops wordt aangeboden.

Scholen zijn de afgelopen periode gerichter gaan 
kijken hoe ze cultuureducatie beter kunnen verbin-
den met methodes die ze op school gebruiken. Zo 
werken meerdere scholen met de Da Vinci-methode, 
een methode voor wereldverkenning. Of met Jeelo, 
een methode voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 
waarbij kennis, competenties, taal en rekenen geïnte-
greerd worden. In samenwerking tussen Bureau Cul-
tuur Primair, culturele instellingen en de scholen zijn 
mooie projecten ontstaan, die als goede voorbeelden 
actief gedeeld worden. Niet voor alle instellingen is 
het gemakkelijk om naar de school toe te komen, bij-
voorbeeld voor het Stedelijk Museum of De Vest. Een 
mooi voorbeeld van flexibiliteit en creatief denken is 
het initiatief van het Stedelijk Museum.   

“De brede school heeft ons de samenwerking 
met externen gebracht. Scholen zijn bewus-
ter bezig en werken nauw samen met ouders 
en externen aan de brede ontwikkeling van 
kinderen. De brede school geeft een bredere 
kijk op de wereld. Wat je ook ziet is dat scholen 
getriggerd worden om beleid verder te ontwik-
kelen, na te denken ‘Wat hebben onze leer-
lingen nodig en hoe kunnen we wat we onder 
lestijd doen laten aansluiten op wat we doen 
na schooltijd?’ “
Citaat uit evaluatie contactpersonen onder-
wijsbesturen en aanbieders april 2020

 
De ouderkamer
De ouderkamer is één van de activiteiten binnen 
de brede school. Ook het aantal ouderkamers is de 
afgelopen tijd toegenomen. Van vijf ouderkamers in 
schooljaar 2017 naar elf ouderkamers dit schooljaar. 

Activiteit in de ouderkamer

In de ouderkamer is de leesconsulent van de 
Bibliotheek op school dit schooljaar voor de ou-
ders een vertrouwd gezicht geworden. Samen 
met Zahra, de begeleider van de ouderkamer, 
is zij in gesprek gegaan met de moeders over 
wat zij kunnen bijdragen aan het goed functio-
neren van de kinderen op school. Hoe reageer 
je als je kind verdrietig uit school komt? Hoe ga 
je om met schoolse vaardigheden zoals veters 
strikken, ziek zijn, enzovoorts. Tevens wordt er 
gesproken over actief luisteren naar de kin-
deren, waarbij de moeders elkaar tijdens de 
bijeenkomsten ook mooi hebben geïnspireerd. 
De leesconsulent: ‘Met praatkaarten ben ik aan 
de slag gegaan met Mediawijsheid. Daar kwam 
veel onzekerheid naar boven. Over hoe ouders 
daar mee om moeten gaan ten opzichte van de 
kinderen, maar ook voor zichzelf.’

Thema 1

CJG gekeken wat er kan worden gedaan om dit soort 
problemen te voorkomen. In het jaarlijkse strategi-
sche overleg tussen wethouder onderwijs en be-
stuurders VO en MBO is afgesproken het Convenant 
Veilige School VO-MBO te actualiseren. De wens is 
integrale samenwerking en nauwere samenwerking 
met gebiedsteams en gebiedsteams-plus.

Het CJG heeft ook de samenwerking met het Samen-
werkingsverband PPO-NK (primair onderwijs) geïn-
tensiveerd. Het doel is effectieve inzet van preventie 
ten behoeve van het algemene welbevinden op 
school en dat van individuele kinderen afzonderlijk. 
Tot voor kort werden activiteiten voor het vergroten 
van welbevinden van leerlingen vooral individueel 
ingezet. Nu worden er preventieve competentietrai-
ningen in de klas aangeboden, waardoor geïnves-
teerd wordt in het welbevinden van zowel de gehele 
klas als het individuele kind. Door de inzet van 
goede trainers op scholen, leren kinderen (tussen de 
4-12 jaar) op een positieve manier sociaal vaardiger 
te worden, hun identiteit en zelfvertrouwen te ver-
sterken en hun zelfredzaamheid te vergroten. 

Net als andere musea was het Stedelijk Mu-
seum Alk maar maandenlang gesloten voor 
publiek. Ook scholen konden geen bezoek 
aan het museum brengen. Het museum ging 
daarom met de collectie de deur uit. Conserva-
toren en collectiemedewerkers bezochten de 
leerlingen in de klas met museumstukken uit 
de stadscollectie van Alkmaar met het lespro-
gramma Stedelijk Museum Alkmaar On Tour.

Gezonde en veilige school
In nauwe samenwerking tussen het Centrum Jeugd 
en Gezin (CJG), de GGD en het Samenwerkingsver-
band Voortgezet Onderwijs Noord-Kennemerland 
(SWV VO NK) lukt het steeds beter om het preven-
tieve2 aanbod op het voortgezet onderwijs te laten 
aansluiten bij de vraag van de school en de behoefte 
van leerlingen en ouders. De GGD Hollands Noor-
den voert regelmatig een vragenlijstonderzoek uit 
onder leerlingen van klas 2 en 4 van de scholen voor 
voortgezet onderwijs in de regio en heeft een speci-
ale website voor jongeren ‘Gezond leven check het 
even’. Op basis van deze gegevens wordt per school 
een schoolprofiel gemaakt. Twee keer per jaar 
bespreken de jeugdverpleegkundige, de consulent 
van het samenwerkingsverband VO en de jeugd- 
en gezinscoach met de VO school op basis van dit 
profiel welke activiteiten wenselijk zijn. Het beschik-
bare preventieve aanbod, dat past bij de vraag van 
de school, kan nu gemakkelijker gevonden worden 
op de menukaart die geplaatst is op de website van 
SWV VO NK. 

In Alkmaar bestaat al jarenlang een samenwerking 
tussen scholen voor voortgezet onderwijs en MBO, 
de gemeente, de politie en Halt in het Veilige School-
convenant. Thema’s die in het uitvoeringsoverleg 
aan de orde kwamen waren bijvoorbeeld cybercri-
me, wapens en het signaleren van betrokkenheid 
van jongeren bij drugshandel. Naast de aanpak van 
deze problemen wordt in samenwerking met het 

2  door de gemeente gesubsidieerde

https://www.jouwggd.nl/?success_msg=region-1
https://www.jouwggd.nl/?success_msg=region-1
https://www.swvnoord-kennemerland.nl/groups/128-preventieaanbod/welcome#css_text_widget_2474
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Ambitie
Alle kinderen en jongeren hebben recht op 
gelijke kansen in het onderwijs en de voor-
schoolse educatie. Het is belangrijk dat de 
talenten van kinderen en jongeren optimaal 
benut worden. Dat is niet alleen belangrijk 
voor de toekomst van kinderen en jonge-
ren zelf maar ook voor de samenleving. 
Het schoolsucces van kinderen moet alleen 
afhankelijk zijn van hun competenties en 
inzet en niet van het inkomen, het opleiding-
sniveau van hun ouders of andere omge-
vingsfactoren. We staan voor een inclusieve 
samenleving: een gemeente waar niemand 
wordt uitgesloten en waarin ieder zijn talent 
kan ontwikkelen.

Gelijke kansen door 
extra stimulansen

Thema 2

De samenwerking rond kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben op de peuter-
opvang is verbeterd. Tot voor kort kwam het 
regelmatig voor dat een kind nog even op de 
peuteropvang werd gehouden (verlengde peu-
teropvang) met als argument: nog niet toe aan 
school. Nu gaan we er met elkaar vanuit: het 
kind heeft recht op onderwijs en als er iets is, 
gaan we eerder met elkaar kijken waar het aan 
ligt en hoe het kind ondersteund kan worden 
om toch naar school te gaan. 

Onderwijskansen in het primair 
onderwijs
We stimuleren kansrijke projecten voor leerlingen in 
het basisonderwijs om leerachterstanden te voor-
komen of in te lopen. Dit kan gaan om projecten, 
waarbij het accent ligt op het belang van (voor) le-
zen en het voorkomen van taalachterstanden, zoals 
de VoorleesExpress of Bibliotheek op School. Of om 
zoals Playing for Success. of de schakelklassen in het 
primair onderwijs. 
• Negentig gezinnen per jaar doen mee aan de 

VoorleesExpress. Een voorleesvrijwilliger biedt 
taalondersteuning aan gezinnen met kinderen in 
de leeftijd van 2 tot 8 jaar. Samen met de vrij-
williger ontdekt het gezin leuke manieren om de 
taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. De 
voorleesvrijwilliger betrekt de ouder(s) hierbij, zo-
dat zij het aan het eind van het traject zelf verder 
kunnen. De VoorleesExpress is een wetenschappe-
lijk onderbouwde methodiek om taalachterstanden 
en laaggeletterdheid aan te pakken.

• Twintig scholen in Alkmaar doen mee aan de 
Bibliotheek op School. Wekelijks is een lees/media 
consulent van de bibliotheek actief om kinderen te 
stimuleren om meer te lezen en ze beter te leren 
omgaan met internet, sociale media en games. 
Een inspirerende collectie boeken en een goede 
digitale leeromgeving helpen daarbij. De aanpak 
van de lees/mediaconsulent wordt afgestemd op 
de behoefte van de school.

Voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE)
Van alle 1396 peuters (2,5 - 4 jaar) die deelnemen 
aan een voorschoolse voorziening nemen 260 peu-
ters deel aan voorschoolse educatie. Deze peuters, 
die een steuntje in de rug nodig hebben, worden 
extra gestimuleerd in taal en rekenen en in hun 
motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit 
gebeurt op een speelse manier. 

Alkmaar was ruim op tijd klaar om op alle locaties 16 
uur voorschoolse educatie te kunnen bieden.
De ochtenden op de peutergroepen zijn nu langer 
en dit bevalt heel goed. Alle peuters profiteren 
ervan. De pedagogisch medewerkers voelen min-
der werkdruk omdat er meer tijd en rust is om het 
programma aan te bieden. Ze geven ook aan dat het 
de zelfredzaamheid van de peuters bevordert: ‘Er is 
tijd om ze zelf hun jasje te laten pakken, aantrekken 
en dichtmaken’. Vanaf 2022 vindt er een volgende 
kwaliteitsslag plaats in de voorschoolse educatie, 
door de inzet van meer HBO-geschoolde professio-
nals. Deze pedagogisch beleidsmedewerker of coach 
(HBO) besteedt extra tijd aan peuters die meer on-
dersteuning nodig hebben. Ze bieden een uitdagend 
aanbod, stimuleren spelenderwijs de ontwikkeling 
en passen het programma zo goed mogelijk aan het 
niveau van de kinderen aan.

De gemeente en de VVE-partners (kinderopvang en 
basisonderwijs) hebben een gezamenlijke gege-
vensverzameling opgezet om de ontwikkeling van 
kinderen goed te kunnen volgen en zo de kwaliteit 
van de VVE voortdurend te verbeteren. Zo krijgen 
jonge kinderen meer kansen om te leren en zich te 
ontwikkelen.
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• Jaarlijks nemen meer dan 300 leerlingen uit de 
regio deel aan Playing for Success (PfS). Zij wer-
ken aan hun sociaal-emotionele vaardigheden, 
taal, rekenen en ICT. PfS is een mooi voorbeeld 
van structurele samenwerking tussen gemeenten, 
schoolbesturen PO, VO en AZ. De afgelopen jaren 
is deze aanpak nog steviger in Alkmaar verankerd. 
Landelijk wordt de Alkmaarse aanpak als voor-
beeld gezien. Ouders, kinderen en leerkrachten zijn 
enthousiast.

• Op zeven basisscholen zijn (deeltijd)schakelklas-
sen. Deze zijn bedoeld voor kinderen, die meer 
kunnen dan ze op dat moment laten zien (on-
derpresteerders). Deze leerling, vaak afkomstig 
uit taalarme milieus, behalen goede leerwinst op 
technisch en/of begrijpend lezen. Feedback van 
een school: “De resultaten overstegen onze ver-
wachting, deze aanpak is echt succesvol”.

Gelijke Kansen Agenda
De gemeente Alkmaar heeft wettelijke taken om ge-
lijke kansen te bevorderen. Hieraan wordt gewerkt 
in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid 
(VVE en Kansrijke projecten). Daarnaast heeft de 

Bibliotheek op School

Bij An Nasr hebben de leerlingen van groep 4 
een opa, oma of buurvrouw van een wat ou-
dere leeftijd geïnterviewd over hoe zij vroeger 
nieuws binnenkregen of met vrienden afspra-
ken. Het resultaat was prachtig! Verhalen over 
vroeger en vanuit zoveel verschillende cultu-
ren. Het gaf de leerlingen de kans om een keer 
op een andere manier met een volwassene te 
communiceren.

De kinderen van de Wegwijzer hebben dit 
schooljaar een Kinderzwerfboekstation op 
school opgezet. Ze hebben het station inge-
richt, nieuwsberichten geschreven, brieven 
voor de buurt gemaakt en de wethouder 
uitgenodigd. Kinderen van de Wegwijzer en 
Taalschool De Waaier weten de boekenkast 
goed te vinden en dit heeft het lezen en het 
leesplezier nog meer op de kaart gezet.

Thema 2

In de Alkmaarse Onderwijsagenda 2020-2024 werd 
‘Gelijke Kansen’ de tweede ambitie. Dat viel samen 
met groeiende ongelijkheid in het onderwijs, die 
onder meer is verbeeld in de recente documentai-
reserie ‘Klassen’. Door de situatie rond COVID-19 
is de ongelijkheid in het onderwijs het afgelopen 
jaar verder gegroeid. Het ministerie besloot daarop 
de samenwerking met gemeenten voort te zetten, 
uit te breiden en te intensiveren voor de periode 
2021-2024. Er is een addendum op de Gelijke Kansen 
Agenda opgesteld waarin staat dat de gemeente 
Alkmaar, het basis en voortgezet onderwijs en het 
ministerie van OCW zich in deze periode gezamenlijk 
zullen inzetten om kansengelijkheid te bevorderen 
en talent maximaal te ontwikkelen. Daarbij zet de 
gemeente Alkmaar in op de thema’s Professiona-
lisering en soepele overgangen, integrale aanpak 
armoede, diversiteit en ouderbetrokkenheid. 

Voor het thema professionalisering betekent dit 
concreet dat in de komende twee jaar ‘Wegwijs in 
gedrag’ verder wordt ontwikkeld en uitgevoerd. 
En dat voor de Transformatieve school onder meer 
Masterclasses zullen worden gehouden voor profes-
sionals die nauw samenwerken met het onderwijs 
zoals jeugd- en gezinscoaches, jeugdverpleegkundi-
gen en jongerenwerkers.

Op 28 mei 2021 werd in Het Lyceum van het Petrus 
Canisius College de Talkshow Urban Onderwijs live 
gestreamd met gastheer Abdelkader Benali. In deze 
show, geproduceerd in opdracht van de Gemeente 
Alkmaar en de Gelijke Kansen Alliantie, werd zicht-
baar gemaakt hoe gemeente en onderwijs samen-
werken om gelijke kansen voor kinderen en jonge-
ren te versterken. Aan het woord kwam onder meer 
een docent die de training ‘Wegwijs in gedrag’ heeft 
gevolgd:

gemeente sinds 2019 ook afspraken gemaakt met 
de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om gelijke 
kansen in het onderwijs te bevorderen. Deze afspra-
ken werden, binnen het kader van de toenmalige 
onderwijsagenda, vastgelegd in een Gelijke Kansen 
Agenda. Door deze afspraken werd het mogelijk 
voor drie scholen voor voortgezet onderwijs subsi-
die bij OCW aan te vragen en in de daarop volgende 
jaren het programma Transformatieve School uit 
te voeren. Grondlegger van deze methode, Iliass 
El Hadioui, was spreker op de eerste Alkmaarse 
ambitietafel die in november 2017 werd gehouden. 
In het basisonderwijs kon door een kleinere subsi-
die de nieuwe methode Wegwijs in gedrag worden 
uitgevoerd.

Transformatieve school
“We merken dat de straatcultuur ook steeds 
meer op school leeft. Een voorbeeld: een 
docent sprak aan het begin van de les een 
leerling aan die zijn boeken niet bij zich had. De 
jongen reageerde met “je bent mij etnisch aan 
het profileren.” Dat soort situaties beïnvloeden 
de les. De hele klas kijkt dan van: hoe gaat de 
lerares reageren? Zeker in de bovenbouw zijn 
leerlingen heel goed in zich uiten met woor-
den. Ze kunnen leraren op allerlei manieren in 
verlegenheid brengen. Je merkt het in heftige 
taal en het uitlokken van reacties van leraren. 
Dat soort gedrag zien we hier in onze klassen 
toenemen. Er zit vaak een groot verschil tussen 
wat leerlingen van thuis mee krijgen, wat ze in 
hun straatcultuur meekrijgen, en wat op school 
verwacht wordt. Met de Transformatieve 
school trainen we leraren om per leerling beter 
te herkennen wat hij of zij met zijn of haar 
achtergrond nodig heeft, om hun gedrag beter 
te begrijpen en om een taal te spreken die past 
bij zowel de leraar als de leerling.” 
Citaat van directeur VO school op  
www.gelijkekansen.nl

https://www.2doc.nl/documentaires/series/1doc/2020/klassen.html
https://www.youtube.com/watch?v=fTtDk86nB2U&list=PL3oGQvW0evsjp99B8KDh6pl3o5AUi1vMQ&index=3
www.gelijkekansen.nl
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Daarnaast is het belangrijk problemen te voorko-
men door kinderen en jongeren met geld te leren 
omgaan. Vanuit de Gelijke Kansen Alliantie worden 
nieuwe methoden ontwikkeld, waaronder de aanpak 
Kansrijk VO. De bestuurder van het PCC, beleidsme-
dewerkers participatie en onderwijs van de gemeen-
te Alkmaar en medewerkers van Haltewerk hebben 
gezamenlijk deelgenomen aan een symposium over 
dit onderwerp. Concreet heeft dit opgeleverd dat 
scholen van het PCC en het Clusius College gaan 
meedoen aan het schuldpreventieproject ‘Hoe word 
je rijk?’. Dit is een interactief lesprogramma voor 
jongeren, een website met voorlichtingsfilms en een 
lessenserie voor ouders.

Gelijke kansen en diversiteit
In het coalitieakkoord “Alkmaar aan zet, 2018-2022” 
wordt als ambitie geformuleerd dat Alkmaar een 
inclusieve gemeente is waar niemand wordt uitge-
sloten en waar wordt uitgegaan van de kracht van 
diversiteit. De afgelopen periode is er, in aansluiting 
op de Diversiteitsagenda 2018-2021 en het Regen-
boogmeerjarenplan 2019-2022 extra ingezet op 
het stimuleren van activiteiten en projecten in het 
onderwijs die positief bijdragen aan burgerschap en 
diversiteit. 

Een succesvolle activiteit is het programma Lo-
ve=Love?! van de Stichting Discussiëren Kun Je 
Leren (DKJL). In dit programma maken tweedejaars 
scholieren vmbo kennis met en debatteren over 
LHBTI-emancipatie en homofobie. Het programma 
bestaat uit twee masterclasses en een slotdebat. De 
masterclasses worden op school verzorgd, als onder-
deel van het vak maatschappijleer (burgerschap) of 
Nederlands. Het programma DKJL werd in 2020 voor 
de eerste keer in Alkmaar georganiseerd voor leer-
lingen van het Jan Arentsz en het Dalton College. In 
2021 sloot ook het Willem Blaeu aan. PCC Oosterhout 
gaat als vierde school voor voortgezet onderwijs 
meedoen in 2022.

Tof om meer te leren over gedrag  
en perspectief 
“Gedrag heeft mij altijd al getriggerd. Wat 
maakt dat mensen of kinderen bepaalde 
dingen doen? Hoe komt het dat ze vandaag 
anders reageren dan morgen? Daar zit een 
oorzaak achter.” S. is leerkracht op een basis-
school en intern begeleider. “Wij mensen zijn 
geneigd om ‘aan te nemen dat’. Zelf doe ik dat 
ook nog steeds weleens. ‘Ah, dat heb ik al eens 
meegemaakt, dus dat zal wel dit betekenen.’ 
Of: ‘Haar broer heeft ook een korte spannings-
boog, dus misschien zit het in de familie.’ En: 
‘Ouders zullen toch wel begrijpen hoe pittig 
het voor mij als leerkracht is?’ Allemaal aanna-
mes.” “De training Wegwijs in gedrag maakte 
me bewust van het feit dat je aannames doet 
en laat zien dat je altijd goed moet kijken naar 
het kind als individu. En dat je je oordeel of 
ervaring los mag laten. Iedereen die rondom 
het kind betrokken is, kijkt met andere ogen 
naar de situatie. Alles heeft invloed. En geen 
situatie is gelijk.” 
Deelnemer training 'Wegwijs in gedrag'

Integrale aanpak armoede
Goed onderwijs is een belangrijk middel om kansen-
ongelijkheid en armoede tegen te gaan. Daarom is 
vanuit  de onderwijsagenda actief meegedacht met 
beleid en uitvoering van het minimabeleid. Een inte-
grale aanpak is nodig omdat uit de resultaten van de 
armoedemonitor en inkomenseffectrapportage blijkt 
dat een aantal doelgroepen een groter risico heeft op 
bestaansonzekerheid. Dit zijn onder meer éénouder-
gezinnen, mensen met migratie achtergrond, maar 
ook laaggeletterden en mensen met een beperking. 
De Gelijke Kansen Alliantie van OCW stelt onderzoek 
en handreikingen beschikbaar voor scholen zoals 
Omgaan met armoede op scholen. De komende peri-
ode zetten we er op in deze informatie voor scholen 
te ontsluiten en aan te vullen met informatie over 
regelingen die in Alkmaar beschikbaar zijn. 

De portefeuillehouders onderwijs en diversiteit zijn 
in gesprek gegaan met de bestuur ders voortgezet 
onderwijs over het stimuleren van diversiteit in het 
voortgezet onderwijs. Dit heeft geleid tot het plan 
voor een ambitietafel op 30 november 2021 over 
dit onderwerp. De voorbereidingen voor het pro-
gramma met onder meer een deskundige spreker 
en  interviews met ervaringsdeskundige leerlingen 
was afgerond. In verband met de aangescherpte 
corona-maatregelen heeft de bijeenkomst van 30 
november niet plaatsgevonden en is de ambitietafel 
verplaatst naar 5 april 2022.

Sterk hoe jongeren stellen zich kwetsbaar op 
durven stellen
‘In gesprek met leerlingen valt me op hoe per-
soonlijk ze hun verhaal vertellen en hoe open 
ze durven te zijn tegen voor hen toch onbeken-
de mensen. En hoe ze, ook als ze zelf gepest 
zijn met hun ervaringen hun medeleerlingen 
een spiegel durven voor te houden. Die erva-
ring heb ik meerdere keren gehad, bij jongeren 
die de Paarse Vrijdag aan het voorbereiden 
waren, maar ook bij ‘Discussiëren kun je leren’. 
Beleidsadviseur diversiteit

Thema 2

https://hoewordjerijk.nl/
https://hoewordjerijk.nl/
https://www.discussierenkunjeleren.nl/inschrijving-Love-=-Love-Alkmaar-2021/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/02/12/handreiking-omgaan-met-armoede-op-scholen
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Ambitie
Kinderen en jongeren moeten maximaal 
ondersteund worden in hun ontwikkeling. 
Dit doen we door de beste ondersteuning te 
geven aan jeugdigen die iets extra’s nodig 
hebben, zowel onder schooltijd als ook in de 
peuteropvang en buitenschoolse opvang. Er 
wordt hierbij gewerkt aan een resultaatge-
richte en effectieve samenwerking tussen 
kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.

Ondersteunen  
in en om school Algemeen

De samenwerking tussen gemeente en onderwijs is 
gegroeid en geïntensiveerd. De start van het passend 
onderwijs in de 2e helft van 2014 en de decentralisa-
tie van de jeugdhulp 1e helft 2015 maakte intensie-
vere samenwerking nodig om kinderen en jongeren 
goed te kunnen ondersteunen. Waar gemeenten de 
eerste jaren hun handen vol hadden aan het inrich-
ten van de jeugdhulp, is in de jaren daarna steeds 
duidelijker geworden dat het grote meerwaarde 
heeft als gemeenten en onderwijs bij jeugdhulp en 
passend onderwijs samen optrekken, ieder vanuit 
zijn eigen kerntaak en verantwoordelijkheden. De 
gegroeide samenwerking is goed zichtbaar in het 
regionale afstemmingsoverleg OOGO3 tussen ge-
meente en onderwijs (PO, VO en MBO). Ook worden 
de samenwerkingsverbanden PO en VO betrokken bij 
ontwikkelingen binnen de inkoop jeugd en leerlin-
genvervoer. Een raadsinformatiebijeenkomst passend 
onderwijs, die op verzoek van de gemeenteraad van 
Alkmaar werd georganiseerd, werd samen met de 
samenwerkingsverbanden voorbereid. Een onder-
wijsconsulent van het samenwerkingsverband en 
een jeugd- en gezinscoach van de gemeente vertel-
den over ontwikkelingen binnen passend onderwijs 
en over de gezamenlijke werkzaamheden. 

“Wij komen op school als een soort setje, zo 
noemen wij ons eigenlijk ook altijd. Scholen 
zijn al goed in staat om veel kinderen de juiste 
ondersteuning te bieden, zowel gericht op 
gedrag als didactisch. Maar wanneer er een 
casus is die niet zo goed loopt, dan werken we 
als onderwijsconsulent en jeugd- en gezins-
coach samen binnen een MDO (multidisciplinair 
overleg)”.  
“Als jeugd- en gezinscoach denk ik mee hoe 
een kind tot bloei komt. Dat is de bril waarmee 
ik kijk en de oren waarmee ik luister. Ik focus 
mij echt op hoe komt dit kind onder deze om-
standigheden tot ontwikkeling en wat heeft hij 
of zij daarbij nodig.” 

3   OOGO=Op Overeenstemming Gericht Overleg. Gemeenten  
en Onderwijs zijn tot dit overleg wettelijk verplicht.
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Proeftuin: Kinderopvang passend 
voor ieder kind
De gemeente Alkmaar heeft als visie om peuters, 
ook met een extra ondersteunings- of zorgvraag, 
zoveel mogelijk op te vangen in de eigen buurten en 
reguliere kinderopvang. Het realiseren van ‘kinder-
opvang passend voor ieder kind’ is doen wat nodig 
is om een peuter in de voorschoolse leeftijd met 
een ondersteunings- of zorgvraag passende opvang 
te bieden. Het kind kan zich hierdoor ontwikkelen 
en voorbereiden op het basisonderwijs in de eigen 
omgeving daar waar het kan. We zetten daarmee in 
op een doorgaande ontwikkellijn. 

Om deze visie te realiseren is afgelopen jaar een 
proeftuin gestart in Alkmaar-Zuid. In deze proeftuin 
wordt een zogenoemde pedagogisch specialist, af-
komstig uit de jeugdhulp, ingezet binnen de groepen 
waar ondersteuningsvragen liggen. Deze inzet zorgt 
er uiteindelijk voor dat de kinderopvang zich beter 
toegerust voelt bij het bieden van kinderopvang 
in groepen/groepsprocessen die extra expertise 
vragen. De kinderen die meer ondersteuning nodig 
hebben bij het ontwikkelen van hun sociale com-
petenties voelen zich veilig op de kinderopvang. 
Met de proeftuin sluiten we aan op de bestaande 
zorgstructuren. Na het eerste jaar kan de proeftuin 
herijkt en/of uitgebreid worden naar Alkmaar-Noord 
en/of Alkmaar-Oost. 

Uitvoeringsagenda Passend 
onderwijs en Jeugd: Meer dan de 
som der delen
De gemeenten regio Alkmaar en de samenwer-
kingsverbanden Noord-Kennemerland hebben een 
Uitvoeringsagenda Passend onderwijs en Jeugd 
opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt over de 
samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De 
eerste tussentijdse evaluatie van de Uitvoeringsa-
genda wordt in het 1e kwartaal van 2022 afgerond. 
De tussenevaluatie laat mooie resultaten zien, zoals 
de inzet op de preventie van ziekteverzuim en (drei-
gende) thuiszitters. 
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Binnen de uitvoeringsagenda is vastgelegd dat 
onderwijs en gemeenten zo min mogelijk thuiszit-
ters willen en daarvoor regionaal samenwerken. 
Daarmee is het eerdere Thuiszitterspact 2017-2020 
binnen deze agenda geborgd. Op dit moment zijn 
(dreigende) thuiszitters goed in beeld. Zo worden 
(dreigende) thuiszitters, maar ook jeugdigen met een 
onderwijs-zorgarrangement, gemonitord door de sa-
menwerkingsverbanden. Alkmaarse leerplichtambte-
naren nemen deel aan de netwerkgroep thuiszitters/
schoolaanwezigheid, waarin regionale en integrale 
samenwerking verder wordt ontwikkeld. Het aantal 
(dreigende) thuiszitters is tijdelijk gestegen. Corona 
is daar debet aan en heeft niet bijgedragen aan het 
omlaag brengen van dit aantal. Door het heropenen 
van de scholen loopt dit aantal weer terug. Per saldo 
neemt het aantal thuiszitters in de regio Alkmaar af. 

In 2020 is in gezamenlijkheid het verzuimprotocol 
voor het basisonderwijs herzien en verspreid onder 
scholen. Daarin is voor het onderwijs een handrei-
king geschreven om het verzuimbeleid uit te voeren. 
Zo staat er informatie in over de rechten, plichten 
en afspraken rondom schoolverzuim. Jeugdartsen 
van de GGD, SWV VO NK en leerplichtambtenaren 
van gemeenten werken samen, uiteraard met de 
scholen, in de nieuwe regionale aanpak ziektever-
zuim: M@ZL. Dit is een preventieve integrale aanpak 
voor het ziekteverzuim op het voortgezet onder-
wijs. Daarmee is ziekteverzuim eerder in beeld bij 
school en wordt het besproken met de leerling en/
of ouder(s)/verzorger(s). En indien nodig met de 
jeugdarts en/of de leerplichtambtenaar. Hoe eerder 
ziekteverzuim in beeld is, hoe kleiner de kans op 
langdurig ziekteverzuim en hoe eerder ingezet wordt 
op terugkeer naar school. Zo krijgt een jeugdige 
meer kans om zich te ontwikkelen.

Leerlingenvervoer
De gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat leer-
lingen zoveel mogelijk zelfstandig naar school gaan, 
waar nodig met behulp van de omgeving. MEE op 
reis wordt ingezet om zelfstandig reizen te stimu-
leren. Als blijkt dat dat onvoldoende helpt, wordt 

Daarnaast is de werkwijze van de netwerkgroepen 
verbeterd en zijn projecten en/of pilots (door)ont-
wikkeld of gestart. Een voorbeeld hiervan is de pilot 
'Samen naar Schoolklas' in Bergen, die in samenwer-
king tussen gemeenten Alkmaar en Bergen met SWV 
PPO-NK en de Adriaan Roland Holstschool tot stand 
is gekomen. 

In Bergen gaan leerlingen met een zorgvraag 
naar de Samen naar Schoolklas in een reguliere 
basisschool: „De eerste keer op het schoolplein 
met de kleuters was het echt kijken en beke-
ken worden. Maar al snel zaten ze naast elkaar 
in de zandbak en een week later waren ze 
samen een zandkasteel aan het bouwen”, zegt 
de leerkrachtondersteuner. De klas is ontstaan 
vanuit het initiatief van twee ouders. Eén van 
de ouders, moeder van P., die het syndroom 
van Down heeft: „We zien dat deze klas heel 
voedend is. Ik merk dat hij op z’n plek zit en hij 
heeft elke dag onwijs veel zin om naar school 
te gaan. Dat vind ik zo gaaf. Af en toe mag hij 
naar de eerste klas (groep 3), dan voelt hij zich 
ook heel stoer. Ze kennen ’m allemaal. Hij houdt 
van voetballen en hij mag gezellig meedoen.” 
Noord-Hollands Dagblad 28 juli 2021

Thuiszitters, ongeoorloofd verzuim 
en zorgwekkend verzuim
In zowel de Alkmaarse Onderwijsagenda (lokaal) als 
de Uitvoeringsagenda Passend onderwijs en Jeugd 
(regionaal) is opgenomen dat onderwijs en gemeen-
te(n) zich inzetten om thuiszitten, ongeoorloofd 
verzuim, vrijstellingen en zorgwekkend verzuim te 
voorkomen. Door de investering van gemeente(n), 
scholen en samenwerkingsverbanden om ongeoor-
loofd schoolverzuim tegen te gaan, werd inzichtelijk 
dat ook geoorloofd verzuim (ziekteverzuim) een 
goed signaal is dat een jeugdige niet de optimale 
ontwikkelingskansen krijgt. Dit heeft ertoe geleid dat 
integraal wordt ingezet op het voorkomen van thuis-
zitten en het tegengaan van zorgwekkend verzuim.

onderwijs een HB-specialist. Zij dragen zorg voor 
passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen en 
onderzoeken wat nodig is. Daarnaast wordt er onder 
andere ingezet op soepele overgangen PO-VO en 
bovenschoolse plus-klassen. 
Voor de jongste kinderen is een pilot gestart om te 
onderzoeken wat de effecten zijn op hun ontwikke-
ling wanneer pedagogische medewerkers en leer-
krachten van de onderbouw worden geschoold in 
het begeleiden van hoogbegaafde jeugdigen. Denk 
hierbij aan een rijke leeromgeving en de overgang 
van kinderopvang naar basisschool. 

vervoer op maat geboden. Om goed aan te kunnen 
sluiten op ontwikkelingen binnen het passend on-
derwijs, wordt nauw samengewerkt met het samen-
werkingsverband.  

Hoogbegaafdheid
Binnen de gemeente Alkmaar staat hoogbegaafd-
heid al langere tijd als onderwerp op de agenda, 
mede door de Trimaran. Trimaran is een 5-jarige 
pilot die in het schooljaar 2017/2018 is gestart voor 
hoogbegaafde leerlingen met een vastgelopen ont-
wikkeling. Het gaat om leerlingen, die veel potenti-
eel hebben, maar om verschillende redenen uitge-
vallen zijn. Trimaran is een tijdelijke voorziening, 
waarbij het streven is dat deze voorziening na een 
bepaalde periode niet meer nodig is. Dit vraagt om 
een aanpassing van het (reguliere) onderwijs.

Passend onderwijs voor alle leerlingen  
“Ik wil allereerst benadrukken dat passend 
onderwijs gaat over een zo passend mogelijk 
aanbod voor alle leerlingen, niet alleen voor 
leerlingen met een beperking of een leerpro-
bleem, maar ook voor hoogbegaafde leerlin-
gen. Passend onderwijs stelt de onderwijsbe-
hoefte van de leerling centraal. Die vormt het 
vertrekpunt voor wat leerlingen nodig hebben 
op school.” 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap S. Dekker (2014)

Gemeente(n), scholen en samenwerkingsverbanden 
werken samen aan deze veranderopgave door de 
talentontwikkeling voor hoogbegaafde jeugdigen te 
stimuleren. Ontwikkelingen binnen het onderwijs, 
die bevorderd worden met de subsidie hoogbe-
gaafdheid (HB), worden steeds meer zichtbaar. Op 
elke niveau van ondersteuning is er versterking en 
verbreding van het passend aanbod voor hoogbe-
gaafde leerlingen.
Zo is het primair onderwijs versterkt  door de inzet 
van een HB-coördinator en is er in het voortgezet 

Thema 3
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Ambitie
Een leven lang ontwikkelen is een gedeel-
de verantwoordelijkheid van gemeenten, 
onderwijs en werkgevers. We willen dat 
( jonge) mensen worden opgeleid voor een 
plek op de arbeidsmarkt die bij hen past en 
dat er een goede aansluiting is tussen wat 
de arbeidsmarkt nodig heeft en waar het 
onderwijs voor opleidt. Een leven lang ont-
wikkelen betekent ook zorgen dat iedereen 
mee kan doen, nu en in de toekomst. Zonder 
onderwijs geen kennis en innovatie. Zonder 
onderwijs geen participatie.

Thema 4

ma VSV/JIKP4 2021-2024 ‘Jij telt mee!’. Doel van 
de projecten, die worden georganiseerd vanuit 
dit programma, is om zo veel mogelijk jongeren 
een startkwalificatie5 te laten halen en/of met een 
startkwalificatie succesvol te laten doorstromen 
naar de arbeidsmarkt. Voor jongeren voor wie een 
startkwalificatie (nog) niet haalbaar is wordt ingezet 
in op het ontwikkelen van vaardigheden waardoor 
zij persoonlijke groei en werkplezier ervaren in een 
duurzame arbeidsplaats of dagbesteding.

Succesvolle projecten die zijn ingezet de afgelopen 
periode waren onder meer de Verzuimcoach en Your 
next step. De verzuimcoach (ook wel jongerencoach 
genoemd) werkt op het MBO in de entree-opleiding. 
Het doel is de aanwezigheid in de klas te verhogen 
en te voorkomen dat jongeren gaan uitvallen. De 
verzuimcoach richt zich met name op anderstalige 
jongeren.

De verzuimcoaches leggen op een laagdrem-
pelige manier contact met jongeren. Ze lopen 
de klassen langs en zien welke jongeren er wel 
en niet zijn. Jongeren die er niet zijn worden 
meteen gebeld en eventueel thuis bezocht. Ze 
zijn aanwezig in de pauzes en leggen zelf con-
tact met jongeren. Voor jongeren die ergens 
mee zitten wordt het daarmee gemakkelijker 
de verzuimcoach een vraag te stellen of om 
advies te vragen. De verzuimcoaches zijn voor 
de jongeren een steun en toeverlaat.

Your next step helpt jongeren die uitgevallen zijn om 
een volgende stap te zetten. Het programma is suc-
cesvol; jongeren maken het af en stromen door naar 
een volgende stap: school, werk of anderszins. 

4   Het gaat in dit programma om terugdringen van Voortijdig School 
Verlaten (VSV) en het begeleiden van Jongeren In Kwetsbare 
Posities ( JIKP).

5   Een startk-walificatie is een diploma HAVO, VWO of een diploma 
MBO niveau 2 of hoger.

Onderwijs – arbeidsmarkt
Voor een leven lang ontwikkelen wordt ingezet op 
de versterking van de samenwerking in en tussen 
regio’s, sectoren en onderwijsinstellingen rond de 
maatschappelijke uitdagingen van deze tijd en de 
opgaven voor innovatie. Eén van deze uitdagingen is 
dat ondernemingen in Alkmaar moeite hebben goed 
gekwalificeerd personeel te vinden. Met name in de 
zorg en techniek is er een fors tekort. De ambitie in 
het coalitieakkoord “Alkmaar aan zet, 2018-2022” 
is om een plan van aanpak onderwijs-arbeidsmarkt 
op te stellen, waarin concrete initiatieven worden 
ontwikkeld om de kloof tussen de bedrijven ener-
zijds en jongeren en werkzoekenden anderzijds te 
overbruggen. In 2020 is het actieplan ‘Regio Alkmaar 
in balans’ vanuit beleidskaders onderwijs, participa-
tie en economie opgesteld en door het college vast-
gesteld. De regiogemeenten hebben zich bij dit plan 
aangesloten. In 2021 is het actieplan geconcretiseerd 
in een regionale uitvoeringsagenda.  

“De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot de gren-
zen van de stad Alkmaar. In Nederland ligt alles 
dicht bij elkaar, iedereen forenst en je kunt 
overal wonen, werken en onderwijs volgen. 
Daarom is het een mooie ontwikkeling dat 
we regionaal op dit thema samenwerken als 
gemeenten. En dat we integraal samenwerken: 
economie, participatie en onderwijs.”  
Beleidsadviseur onderwijs&arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaten
Landelijk is het aantal voortijdig schoolverlaters 
gestegen, zo ook in de regio Alkmaar. Onderwijs en 
gemeenten (RMC) die met vsv’ers werken heb-
ben deze cijfers gebruikt om een goede analyse te 
maken. Wat gebeurt er nu eigenlijk, welke groe-
pen vallen uit? Het werd onder meer duidelijk dat 
nieuwkomers vaker uitvallen en dat jongens vaker 
uitvallen dan meisjes. 
De data en de analyse daarvan zijn gebruikt bij 
het opstellen van het nieuwe Regionaal Program-
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De gemeente Alkmaar doet mee aan het ontwikkelen 
van een landelijk groeimodel voor de aanpak laagge-
letterdheid. Dit is een methode ontwikkeld door de 
Universiteit Utrecht op verzoek van Stichting Lezen en 
Schrijven. Dit groeimodel maakt inzichtelijk waar je als 
gemeente staat bij de aanpak van laaggeletterdheid. 
Op ambitieniveau maakt het duidelijk welke onderde-
len meer aandacht behoeven. Het onderzoek is ge-
start in 2018 en in 2020 opnieuw uitgevoerd. Daaruit 
bleek dat de samenwerking enorm is verbeterd. De 
gemeente, UWV, Halte Werk, Taalhuis en het ROC Kop 
van Noord-Holland werken mee aan dit onderzoek. 

Op deze werkwijze voortbordurend zijn in 2021 
twee bestuurlijke bijeenkomsten geweest over het 
thema taal en gezondheid. In het voorjaar gingen 
bestuurders van het HONK (Huisartsen Organisatie 
Noord-Kennemerland), het Noordwest ziekenhuis 
Alkmaar en andere zorgorganisaties in gesprek met 
de portefeuillehouders onderwijs en gezondheids-
zorg. De organisaties in de gezondheidszorg maak-
ten kennis met de expertise van Pharos, Stichting 
Lezen en Schrijven, het Taalhuis en het ROC Kop van 
Noord-Holland. Ze deelden met elkaar tegen welke 
problemen zij aanlopen in het contact met laaggelet-
terden. In het najaar hield het Noordwest ziekenhuis 
Alkmaar op een bestuurlijke vervolgbijeenkomst een 
presentatie over hun activiteiten voor laaggeletter-
den. Het accent daarbij ligt op het versterken van 
digitale vaardigheden omdat het Ziekenhuis steeds 
meer digitaliseert. Ook is er een project uit voorge-
komen, speciaal voor inwoners met onvoldoende 
basisvaardigheden, om een gezonde leefstijl te vor-
deren. Resultaat van de bijeenkomsten is bovendien 
dat de organisaties elkaar beter weten te vinden en 
samenwerken. 
 
De preventieve aanpak laaggeletterdheid is versterkt 
door beter aan te sluiten op het beleid voortijdig 
schoolverlaten. Het Taalhuis Alkmaar heeft nieuwe 
activiteiten ontwikkeld speciaal gericht op jongeren 
en is bezig met het organiseren van de uitvoering in 
samenwerking met het RMC en het MBO Onderwijs 
om de zelfredzaamheid van voortijdig schoolverla-
ters te verbeteren.

Jongeren werken gedurende 12 weken in een 
groep elke week drie dagen aan hun toe-
komstplan. Aan het begin komen ze vaak wat 
zoekend en terughoudend binnen. Gedurende 
het programma zie je ze groeien, persoonlijk 
maar ook vooral als groep. Ze leren met en van 
elkaar. Aan het eind geeft elke jongere een 
pitch, waarin ze antwoord geven op de vragen 
‘Wat heb je de afgelopen periode ontdekt?’ en 
‘Wat is je plan voor de komende tijd?’

Volwasseneneducatie en 
basisvaardigheden
Het signaleren en doorverwijzen van mensen die 
laaggeletterd zijn naar volwassenenonderwijs gebeurt 
in samenwerking met een steeds groeiend aantal 
organisaties in Alkmaar. Zo wordt samengewerkt met 
het UWV, Halte Werk, WNK, KopZorg, de Voedselbank 
en basisscholen in Alkmaar. Op zes basisscholen wordt 
tijdens schooltijd aan ruim 80 ouders taalles geboden 
op verschillende niveaus. Vanwege de scholensluiting 
in verband met corona werden de lessen soms digitaal 
gegeven of in een nabij gelegen buurthuis. 

“De ervaring heeft geleerd dat het voor in-
woners met Nederlands als moedertaal met 
onvoldoende basisvaardigheden, goed werkt als 
de lessen worden gekoppeld aan praktische- en 
digitale vaardigheden. Dat slaat beter aan dan 
wanneer je alleen maar taal gaat aanbieden. 
Met de taallessen op de basisscholen worden 
inwoners met Nederlands als tweede taal goed 
bereikt, zo leren ouders en kinderen samen. 
Een mooi voorbeeld is dat het Taalhuis zo’n 500 
mensen geholpen heeft met het installeren van 
de CoronaCheckApp. Mensen kwamen binnen 
met taart en bloemen. Sommige kwamen voor 
het eerst van hun leven in de bieb. En ontdekten 
dat je daar ook hulp kunt krijgen in het leren 
omgaan met de computer of bij het oefenen van 
taal met een taalmaatje. Het aantal deelnemers 
aan het Taalhuis nam direct toe.”  
Beleidsadviseur volwassenenonderwijs

Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
“Het is tijd om de rapporten in te vullen voor mijn langzaam lerende Alfa klas, een klas met cursisten 
die, vaak voor het eerst in hun leven, de kans krijgen om naar school te gaan. Ze zijn 40, 50 of 60 jaar en 
komen uit Somalië, Marokko, Syrië en andere landen. Dankzij financiering van de gemeente kunnen ze 
alsnog leren lezen, schrijven en Nederlands spreken. Terwijl ik hun cijfers invul - en ze hebben het goed 
gedaan - denk ik aan alles wat er nog meer gebeurd is, die afgelopen lessen, en hoe lastig dat in cijfers 
uit te drukken is. 

Ik denk bijvoorbeeld aan mevrouw A, die sinds drie maanden haar eigen naam kan schrijven. En niet 
alleen dat, ook haar adres en geboortedatum kan ze nu zelf invullen. Ik zie haar trotse blik voor me, als 
ze voor het eerst een formulier zonder fouten heeft ingevuld. Ik denk aan meneer O., die verhuisd is 
naar een straat met een veel te lange naam, en elke les oefent om de uitspraak onder de knie te krijgen. 
Ik denk aan mijn cursisten als ze geïnteresseerd luisteren naar een verhaal en er daarna over kunnen 
praten. Aan hoe ze nu weten hoe ze de caissière in een winkel kunnen groeten, en kunnen vragen of ze 
mogen pinnen. Aan hoe we oefenen om een gesprek bij de dokter te kunnen voeren. Maar vooral denk 
ik aan de 42-jarige mevrouw M, die haar rapport in ontvangst nam, een rapport waarop staat dat ze 
niveau Alfa A, het meest basale niveau voor laaggeletterde anderstaligen, gehaald heeft. Ze barstte van 
blijdschap in tranen uit. Het was de eerste keer in haar leven dat ze iets ‘gehaald’ had. 

Beste medewerkers van de gemeente: op jullie scherm zien jullie straks de resultaten van mijn cursisten. 
De punten voor zelfvertrouwen en zelfredzaamheid mogen jullie erbij denken, want ik weet zeker dat 
ook dit ook voor de gemeentes een doel is van de lessen. Mede namens mijn cursisten: Bedankt!”
Docent ROC Kop van Noord-Holland

Thema 4
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Ambitie
Optimale en toekomstbestendige onderwijs-
huisvesting bevordert het welbevinden van 
kinderen en leerkrachten. Kinderen leren en 
ontwikkelen beter in een kwalitatief goede, 
gezonde en leerzame omgeving en leer-
krachten geven beter les in een omgeving 
die inspireert. De gemeente en de school-
besturen willen toekomstbestendige school-
gebouwen voor alle kinderen. Schoolgebou-
wen die aansluiten op de onderwijskundige 
visie van de school en waar kinderen 
optimaal kunnen leren en zich ontwikkelen. 
Toekomstbestendige onderwijshuisvesting 
uit zich in gebouwen die vanuit onderwijs-
kundig en technisch oogpunt voldoen aan 
de huidige wensen en eisen, maar ook 
ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen 
en innovaties binnen het onderwijs. De 
onderwijshuisvesting biedt mogelijkheden 
voor samenwerkingen met andere partijen 
bijvoorbeeld in kinderopvang, passende zorg 
en op maatschappelijk gebied, zodat kinde-
ren geboden wordt wat zij in hun ontwikke-
ling nodig hebben.

Gebouwen voor  
de toekomst

Thema 5

Doorgaande ontwikkellijn
Een doorgaande ontwikkellijn wordt voor jeugdigen 
van 0 tot 18 jaar mogelijk door het creëren van fy-
sieke en flexibele ruimte voor verschillende part-
ners om bredere (maatschappelijke) voorzieningen 
te realiseren, zoals Integrale Kind Centra (IKC). De 
inhoudelijke samenwerking tussen partners -die een 
relatie hebben met de ontwikkeling van het kind- 
wordt daarmee mogelijk gemaakt. Aan de hand van 
casuïstiek worden afspraken gemaakt ten aanzien 
van de investering, het eigendom, het beheer en de 
exploitatie van IKC’s. In 2022 wordt het algemeen 
beleid over medegebruik en verhuur aangepast.

Inclusief onderwijs
Onderwijshuisvesting wordt gezien als een middel 
om de ambitie en beweging naar inclusiever onder-
wijs te verwezenlijken. Specialistische onderwijs-
voorzieningen voor jeugdigen die dit nodig hebben 
blijven bestaan. Er is onderzoek nodig naar de 
mogelijke clustering van specialistische onderwijs-
voorzieningen binnen de gemeente en regio. Er is 
inzichtelijk gemaakt hoeveel ruimte er mogelijk over 
is binnen de huidige basisscholen in Alkmaar om 
inclusiever onderwijs te kunnen faciliteren.

Algemeen
De gemeente Alkmaar is verantwoordelijk voor het 
bieden van voldoende en adequate onderwijshuisves-
ting in het basis-, voortgezet- en speciaal (voortgezet) 
onderwijs. Vanwege deze verantwoordelijkheid en 
de ontwikkelingen op dit gebied is voor het eerst 
onderwijshuisvesting, gebouwen voor de toekomst, 
opgenomen in de Alkmaarse Onderwijsagenda. 

De ambitie op onderwijshuisvesting is uitgewerkt in 
het door de gemeenteraad vastgestelde Huisves-
tingsplan 3e fase (IHP 3e fase). Met schoolbesturen is 
een lange termijn visie op toekomstbestendig leren 
opgesteld en is de consequentie daarvan voor de 
huisvesting geformuleerd. In het Integraal Huisves-
tingsplan 3e fase zijn afspraken gemaakt over onder 
andere de ontwikkeling van nieuwe of gerenoveerde 
schoolgebouwen en over de mogelijkheden voor 
samenwerking met andere partijen zoals bv kinder-
opvang in bestaande onderwijshuisvesting.   

We hebben grote stappen met elkaar 
gezet de afgelopen tijd. Het Integrale 
Huisvestingsplan 3e fase (IHP 3e fase) is 
vastgesteld en de Verordening voorzieningen 
onderwijshuisvesting weer up to date. Het 
nieuwe IHP 3e fase biedt een beleidsrijk kader 
waarmee we aan de slag kunnen. We hebben 
met elkaar verkend en vastgelegd hoe we 
bijvoorbeeld aankijken tegen renovatie en 
duurzaamheid. Dat hebben we samen met 
de schoolbesturen gedaan, dat doen we als 
gemeente natuurlijk niet alleen. We hebben 
met elkaar de tijd en ruimte genomen om 
samen tot een goed resultaat te komen. Het is 
net als met een schilderij, dat staat ook niet in 
één keer op papier. Je bouwt het op in lagen en 
bekijkt het vanuit verschillende invalshoeken. 
Zo is het ook belangrijk om, als je met elkaar 
samenwerkt, een stevige basis te leggen 
waarin je met elkaar het werk doet.  
Beleidsadviseur onderwijshuisvesting
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  Acties 2020-2021

met monumentale panden. Daarnaast is in het IHP 
3e fase opgenomen dat er twee pilotprojecten over 
duurzaamheid en binnenklimaat worden opgestart. 
Overleg over de nadere invulling staat gepland voor 
2022. 

Renovatie 
Renovatie is een actueel thema, maar vooralsnog 
hanteert de wetgeving Onderwijs het begrip niet. In 
de gemeente Alkmaar is vooruitlopend op de lande-
lijke ontwikkeling deze voorziening opgenomen. In 
het IHP 3e fase zijn met de schoolbesturen afspraken 
gemaakt over renovatie en revitalisering van school-
gebouwen. Hiertoe is een afwegingskader opgesteld 
en zijn afspraken gemaakt over de investering en de 
rolverdeling bij renovatie en revitalisering.

Spreiding en schaalgrootte
Uitgangspunt bij dit thema is dat verspreid over de 
kernen en wijken voldoende onderwijscapaciteit 
wordt geboden, zodat voor iedere jeugdige kwalita-
tief onderwijs thuis-nabij is. Binnen het IHP 3e fase is 
de onderwijscapaciteit opgenomen in de factsheets. 
Daarnaast worden tweejaarlijks de leerlingenprog-
noses geactualiseerd en in het Bestuurlijk Overleg 
Lokaal Onderwijs (BOLO) met de schoolbesturen 
afgestemd. In het BOLO worden ook de plannen van 
het IHP besproken en indien nodig herijkt. Op dit 
moment zijn de nieuw te bouwen Scholen Onder Één 
Dak (SOED’s) nog in ontwikkeling.

Duurzaamheid en binnenklimaat
Onderwijshuisvesting biedt kansen om bij te dra-
gen aan de duurzame ambities van de gemeente 
Alkmaar. Er is afgesproken om werkgroepen te 
formeren, die zich inhoudelijk buigen over optima-
lisatie van het binnenklimaat en hoe om te gaan 

over de schutting van hun eigen sector willen kijken 
om met en van elkaar te leren.’ Met de werkwijze 
van de ambitietafels is dit idee geconcretiseerd.

Ambitietafels 
In 2017 is een gestart gemaakt met de ambitieta-
fels. Het doel van de tafels is het delen van kennis 
en inspiratie, het faciliteren van ontmoeting en het 
reflecteren over vraagstukken die samenhangen 
met de ambities van de Alkmaarse Onderwijsagen-
da. De gemeente faciliteert de organisatie van de 
ambitietafels, initiatiefnemers uit het onderwijs of 
de kinderopvang agenderen een thema en bereiden 
de tafel inhoudelijk voor. Vanaf 2017 zijn in totaal 
dertien ambitietafels georganiseerd met gemiddeld 
57 deelnemers per keer. De thema’s waarvoor de 
meeste interesse was, waren ‘Het jonge kind’, ‘On-
derwijs en arbeidsmarkt’ en ‘De eerste 25 jaar van je 
leven: een uitdagende ontwikkelreis !?!’

Ambitie
Gemeente, onderwijs en kinderopvang hebben een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor een goede 
start voor ieder kind en een leven lang ontwikkelen. 
In onze samenwerking is er aandacht voor ideeën 
vanuit de praktijk en van ouders en leerlingen door 
inspiratie en ontmoeting te organiseren aan ambi-
tietafels. Daarnaast maken we een volgende stap in 
het bestuurlijk samenwerken en doorpakken met de 
organisatie van bestuurlijke tafels. Zo wordt Alkmaar 
een stad waar je je leven lang ontwikkelt en waar je 
graag wilt blijven wonen.

Algemeen
Bij de voorbereiding van de eerste onderwijsagenda 
werden docenten en leerkrachten van PO tot en met 
HBO gevraagd om ideeën. Bij het thema ‘Samenwer-
ken aan onderwijs voor de toekomst’ werd als idee 
genoteerd ‘doelgerichte consultatie van po en vo die 

Hoe werken we samen?
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Het doel om het gesprek op gang te brengen tussen 
professionals werkend in of samenwerkend met het 
onderwijs is meer dan geslaagd. Het gemiddeld aan-
tal verschillende organisatie per ambitietafel was 31. 
Beelden van de ambitietafels zijn hier terug te zien.

Het is ontzettend belangrijk dat professionals 
uit verschillende organisaties elkaar kennen 
en ontmoeten. Dat hebben we voor elkaar 
gekregen. We hebben aannames over elkaar 
doorbroken door deze bespreekbaar te maken 
en daardoor de afstand kleiner gemaakt. Dat is 
een belangrijke voorwaarde voor goede zorg 
en onderwijs voor kinderen.
Initiatiefnemer ambitietafel

Vernieuwing bestuurlijke 
overleggen
Vanaf 2022 wordt het bestuurlijk overleg met het 
basisonderwijs en een vertegenwoordiger van de 
kinderopvang (BOLO) uitgebreid van twee naar vier 
overleggen per jaar. Twee van de vier overleggen 
zijn een BOLO-plus: behalve de onderwerpen die 
op de agenda staan is er ruimte voor een inhoude-
lijk verdiepend thema dat wordt voorbereid door 
één van de leden van het BOLO. In 2021 is hiermee 
geëxperimenteerd: in het BOLO van juni stond het 
inhoudelijk thema ‘Het jonge Kind’ op de agenda, 
mede voorbereid door de bestuurders van Blosse 
en Tabijn. Naast het overleg met het basisonderwijs 
wordt twee keer een overleg georganiseerd met 
de wethouder onderwijs en de bestuurders van de 
scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar. Aan 
dit overleg is behoefte in verband met afstemming 
over onderwijshuisvesting en voor afstemming over 
inhoudelijke onderwerpen die met het voortgezet 
onderwijs te maken hebben. Zo is in de afgelopen 
periode het onderwerp ‘diversiteit’ met de VO-be-
stuurders besproken. 

In de 2020 en 2021 werden vier ambitietafels geor-
ganiseerd: 

• Goed op weg naar leren voor de praktijk: het doel 
was goede beeldvorming over praktijkonderwijs 
en de basis beroepsgerichte leerweg van het 
vmbo voor leerkrachten van het basisonderwijs en 
voor ouders met kinderen in groep 7 en 8.  

“De ouders die zich na deze avond bij ons 
hebben aangemeld, beschikten over een veel 
realistischer beeld van het praktijkonderwijs. 
De keuze voor onze praktijkscholen was in het 
jaar dat volgde op de ambitietafel veelal een 
bewuste, positieve keuze. Ook voor de colle-
ga’s van het basisonderwijs ging een nieuwe 
wereld open. Door de sfeer te ervaren en 
kennis over het praktijkonderwijs op te doen, 
werd de stap aantrekkelijker. Ouders hebben 
gezien dat hun kind in het praktijkonderwijs 
veel kansen heeft om zich op een praktische 
manier te ontwikkelen. En ook dat je jezelf op 
verschillende manier kunt ontwikkelen binnen 
een kleinschalige, veilige en positieve setting. 
Maud Croes, directeur Praktijkscholen de Viaan 
en Focus

• Ouders in zicht: bijeenkomst voor leerkrachten 
basisonderwijs over het belang van het ouderper-
spectief in het gesprek met en de samenwerking 
tussen leerkrachten en ouders. De opbrengst van 
de ambitietafel werd vastgelegd in een praatplaat 
met tips, die verspreid is onder alle basisscholen in 
Alkmaar. 

• Allemaal anders: over diversiteit en inclusie in het 
voortgezet onderwijs

• Spelend leren is wat ons verbindt: over het belang 
van spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen.

De laatste twee ambitietafels, gepland november 
2021, zijn verplaatst naar voorjaar 2022.

Hoe werken we samen?

Overleg) worden ingericht om formeel te kunnen 
afstemmen over de ondersteuningsplannen passend 
onderwijs en de beleidsplannen en inkooptrajecten 
jeugdhulp van de gemeenten regio Alkmaar. In-
middels neemt naast het voortgezet onderwijs ook 
het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) aan dit 
regionale OOGO deel, voor zover de onderwerpen 
het MBO aangaan. De rol van het REA is daarmee 
veranderd in klankbordgroep waarin gemeenten en 
onderwijs kunnen sparren over actuele onderwer-
pen. Zowel gemeenten als onderwijs (PO t/m HBO), 
kunnen voor het REA een thema agenderen. 

Sinds 2014 bestaat in de regio Alkmaar een Regio-
naal Educatieve Agenda-overleg, het zogenaamde 
REA. Het doel van het REA bij de start was een 
inhoudelijk aantrekkelijk bestuurlijk overleg in te 
richten over onderwerpen die regionaal van belang 
zijn. De vormgeving van het REA was: twee wet-
houders onderwijs uit de regio Alkmaar en namens 
de schoolbesturen een vertegenwoordiger namens 
het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het 
MBO en het HBO. Na de invoering van het passend 
onderwijs zijn daar ook de bestuurders van de 
Samenwerkingsverbanden PO en VO bijgekomen. 
Ondertussen is er op het regionale speelveld veel 
veranderd. Met de invoering van het passend onder-
wijs en de decentralisatie van de jeugdhulp moest 
een regionaal OOGO (Op Overeenstemming Gericht 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3oGQvW0evsjp99B8KDh6pl3o5AUi1vMQ



