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1. Inleiding 

Schoolbesturen en gemeenten hebben door maatschappelijke ontwikkelingen enerzijds en 

door de overdracht van steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden van rijk en 

gemeente naar schoolbesturen anderzijds, behoefte aan afstemming en besluitvorming over 

onderwijs op regionaal niveau.  

Het Regionale Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland (RBO ZK) komt tegemoet 

aan deze behoefte. Het RBO ZK geeft vorm aan de Regionale Educatieve Agenda (REA) 

waarin afspraken over het onderwijs gemaakt worden en die aanvullend is op de reeds 

functionerende Lokale Educatieve Agenda’s (LEA’s). Op basis van de positieve ervaringen 

met de REA-I in de periode 2011-2015 (kenmerk 2010/384208) hebben de RBO- 

convenantpartners besloten om een REA-II voor de periode 2015-2019 op te stellen.  

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit in te stemmen met het Convenant 2015-2019 van het Regionaal 

Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland. 

2. Het besluit heeft geen financiële gevolgen. 

3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan commissie Samenleving. 

4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 

 

3. Beoogd resultaat 

1. Alle zorgleerlingen ontvangen een passend aanbod via de wettelijke vastgelegde  

    samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs, waarover afstemming en 

    besluitvorming tussen de RBO-convenantpartners plaats vindt. 

2. Alle leerlingen maken gebruik van een kwalitatief goed educatief aanbod in  

    goed onderhouden onderwijsvoorzieningen, waarover afstemming en besluitvorming 

    tussen convenantpartners in het RBO plaats vindt. 

3. Alle leerlingen hebben in het kader van een doorlopende schoolcarrière, een soepele  

    overgang tussen en binnen schooltypen, gericht op maximale ontwikkelkansen via 

    afstemming en besluitvorming in het RBO ZK met haar REA. 

 

4. Argumenten 

 

Het convenant sluit aan op het coalitieprogramma 2014-2018 en de programmabegroting 

2015 

De beoogde resultaten van de 9 onderwerpen in het convenant dragen bij aan de realisatie van 

het coalitieprogramma door in samenwerking en afstemming met schoolbesturen in de regio 

Zuid-Kennemerland en buurgemeenten afspraken te maken op het terrein van passend 

onderwijsaanbod, onderwijsvoorzieningen en doorlopende leerlijnen. 

 

Ook past het convenant in programma 1 van de begroting ‘Maatschappelijke participatie’ en 

draagt bij aan de doelen, die genoemd zijn bij beleidsveld 1.1 Onderwijs. Een doel is het 

bieden van meer ontwikkelkansen voor de jeugd om de eigen talenten en vaardigheden zo 

goed mogelijk te kunnen benutten. Het andere doel richt zich op het stimuleren van zoveel 

mogelijke jongeren om hun schoolloopbaan af te sluiten met een startkwalificatie, zodat zij in 
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staat zijn in de samenleving te participeren met een plaats op de arbeidsmarkt of een 

vervolgstudie. 

 

Zo vallen passend onderwijs, leerplicht, Regionale Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig 

Schoolverlaters (RMC VSV) onder het kopje ‘zorg'. Met betrekking tot de 

‘onderwijsvoorzieningen’ wordt het aanbod van schoolgebouwen en de vraag naar ruimte in 

verband met leerlingenstromen naar verschillende onderwijssoorten voor de komende 15 jaar 

in kaart gebracht. Ook de vakantieregeling wordt in het convenant geregeld.   

Bij ‘doorlopende leerlijnen’ worden de toelatingsprocedure van primair naar voortgezet 

onderwijs en de warme overdracht po- vo verder ontwikkeld. Ook worden de instroom in het 

primair onderwijs, de Internationale Taalklas voor anderstalige leerlingen in het primair 

onderwijs en de regionale onderwijsmonitor hier geagendeerd. En worden de overgang 

voorbereidend van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)naar het hoger algemeen 

voortgezet onderwijs (HAVO) en die van het MBO naar het voortgezet algemeen volwassen 

onderwijs (VAVO) verder vormgegeven.  

 

Regionale afstemming en besluitvorming is noodzakelijk 

De REA-II bevat voornamelijk onderwerpen,  waarover de bevoegdheden berusten bij 

schoolbesturen, zoals het educatieve aanbod en de doorlopende leerlijnen in de regio Zuid-

Kennemerland. Tegelijkertijd hebben gemeenten in de regio de opdracht om jeugdbeleid te 

ontwikkelen dat aansluit op het educatieve aanbod dat raakt aan een regionaal 

onderwijsbeleid. Ook hebben gemeenten wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg, 

leerplicht en een belangrijke voorwaardelijke verantwoordelijkheid in de vorm van het 

faciliteren van onderwijshuisvesting. 

Dit betekent dat regionale afstemming en besluitvorming nodig is op de volgende terreinen: 

 Zorg: het organiseren van een passend onderwijsaanbod voor zorgleerlingen door de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs, 

waarbij afstemming met het Leerplein en instellingen voor zorg voor de jeugd 

noodzakelijk is. 

 Aanbod van onderwijsvoorzieningen: het creëren van aanbod dat past bij de vraag 

met eventuele beïnvloeding van leerlingenstromen.  

 Doorlopende leerlijnen: het organiseren van soepele overgangen tussen en binnen 

schooltypen, gericht op maximale ontwikkelkansen. 

Op basis van het convenant, dat de gezamenlijke afspraken op hoofdlijnen beschrijft, worden 

jaarplannen per REA-afspraak voor de periode 2015-2019 ontwikkeld. 

 

Het RBO is gelijk aan de wettelijk bepaalde grenzen van de samenwerkingsverbanden 

Het RBO is gelijk aan de grenzen van de wettelijk bepaalde grenzen van de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor primair en voortgezet onderwijs. Het RBO 

heeft hiermee betrekking op de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, 

Spaarnwoude/Haarlemmerliede,  Zandvoort en Velsen.  

 

Het RBO kent een heldere organisatiestructuur 

Het RBO bestaat uit ongeveer 35 leden  die onder leiding van een onafhankelijke voorzitter 

regionale onderwerpen bespreken en hierover met elkaar afspraken maken. Deze leden zijn  

schoolbesturen voor primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger beroepsonderwijs, de 

samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs, de vijf gemeenten in Zuid-

Kennemerland. De gemeente Velsen heeft tot nu toe gekozen voor een positie als toehoorder. 
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Het RBO kent werkgroepen, waarin een vertegenwoordiging van deze schoolbesturen en 

gemeenten zitting hebben. De werkgroepen werken bestuurlijke RBO-opdrachten uit en 

leggen voorstellen ter bespreking en besluitvorming aan het RBO voor. Een 

agendacommissie, waarin alle voorzitters van de werkgroepen zitting hebben, monitort de 

voortgang, bewaakt de integrale aanpak en organiseert het RBO-overleg.  

De gemeenten zijn gelijkwaardige partners van de schoolbesturen in het RBO. 

 

5. Financiële paragraaf 

Dit besluit kent geen financiële consequenties. 

 

6. Uitvoering 

Na ondertekening door alle convenantpartners treedt het convenant 2015-2019 van het 

Regionale Besturenoverleg onderwijs Zuid-Kennemerland in werking. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage A - Convenant 2015-2019 Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 


