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Waarom is een Lokale Educatieve Agenda belangrijk?
In de Hoeksche Waard willen we met elkaar kinderen en jongeren optimale ontwikkelingskansen 
bieden. Partners uit onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeente Hoeksche Waard werken 
hiervoor samen op 8 thema’s, die staan in de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

Passend onderwijs 
en jeugdhulp

Scholen, samenwerkings-
verbanden, jeugdhulpaanbieders  
en gemeente dragen in de 
Hoeksche Waard bij aan optimale 
ontwikkelingskansen voor 
kinderen en jongerenn. Zij kijken 
over hun eigen grenzen heen om 
de ontwikkeling van kinderen/
jongeren te bevorderen. De 
partners uit het onderwijs zijn 
aan zet voor de uitwerking van 
dit thema. In werkgroepen wordt 
gewerkt aan een actieplan voor het 
verbeteren van de samenwerking 
tussen onderwijs en jeugdhulp 
bij signalering van problemen bij 
jeugdigen en aan het monitoren 
en bijstellen van de Jeugdhulp in 
de Klas.

Jeugdhulp in  
(voor)school

In de Hoeksche Waard kunnen 
kinderen en jongeren gezond en 
veilig opgroeien in een kansrijke 
omgeving. Ondersteuning vindt 
zo dicht mogelijk bij de gezinnen 
plaats. Dit doen we bijvoorbeeld 
door medewerkers van het 
jeugdteam fysiek aanwezig te laten 
zijn binnen de scholen. Zo kunnen 
zij, wanneer nodig, leerlingen en 
ouders spreken en overleggen met 
onderwijzend personeel. In het 
voortgezet onderwijs is dit al in de 
gang gezet, het primair onderwijs 
volgt. Voor de kinderopvang 
kijken we naar de wensen en 
behoeften op het vlak van nauwere 
afstemming met hulpverlening 
voor zorgkinderen. Dit thema 
wordt getrokken door de 
jeugdprofessionals van de Stichting 
Jeugdteams en de gemeente. 

Thuiszitters

We willen dat alle jeugdigen 
naar vermogen mee doen in de 
samenleving. Dit bereiken we o.a. 
door signalen van thuiszitten en 
schooluitval vroeg op te pikken, 
te voorkomen, dan wel snel op 
te lossen. Hiervoor is een goede 
samenwerking én een gedeeld 
beeld over de actuele situatie in 
de Hoeksche Waard nodig. Een 
werkgroep gaat de situatie van 
thuiszitters in beeld brengen. 
In het 3e kwartaal 2021 doet zij 
een voorstel voor vervolgacties. 
Leerplicht en Voortijdig 
Schoolverlaten pakt de verkenning 
en het opstellen van het voorstel 
op.

Wie zijn de samenwerkingspartners?
In de LEA zijn het Primair Onderwijs,  Voortgezet Onderwijs, 
de samenwerkingsverbanden voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 
de kinderopvangaanbieders, de partners die samenwerken in het jeugdteam 
Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard vertegenwoordigd.                             

Thema’s

Huiselijk geweld en
kindermishandeling

We willen huiselijk geweld en 
kindermishandeling voorkomen, 
de gevolgen beperken en de 
vicieuze cirkel doorbreken. 
We vormen een werkgroep 
met vertegenwoordigers uit 
kinderopvang, onderwijs, Veilig 
Thuis, politie en gemeente. Er 
wordt een vervolgplan opgesteld 
dat aansluit op de acties die 
al gestart zijn om Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling 
te verminderen. De gemeente 
pakt dit thema op in nauwe 
samenwerking met de partners.

Onderwijskansen-
beleid

We creëren kansen voor 
kinderen met een (dreigende) 
onderwijsachterstand door (risico’s 
op) achterstanden bij kinderen 
vroegtijdig te herkennen, tegen te 
gaan of te voorkomen. Dat doen 
we door kinderen structureel 
uitdaging te bieden in een 
stimulerende, taalrijke omgeving.
We stellen gezamenlijk een gericht 
en duidelijk onderwijskansenbeleid 
op dat focus en samenhang 
aanbrengt in de interventies die al 
aangeboden worden aan kinderen 
die dat nodig hebben. Denk hierbij 
aan het aanbod Voorschoolse 
Educatie en de taalklas. Gemeente 
Hoeksche Waard neemt het 
initiatief op dit thema.

Versterken
leesonderwijs

We willen het leesonderwijs binnen 
het primair onderwijs versterken 
en de dyslexieproblematiek in de 
Hoeksche Waard terugdringen. 
De lopende projecten voor het 
versterken van leesonderwijs 
en preventie dyslexie worden 
voortgezet en verder uitgebreid.
Het Samenwerkingsverband 
Passend Primair Onderwijs HW is 
aan zet voor dit thema.

Samenwerking 
onderwijs en 
bedrijfsleven

De Stichting Samenwerking 
Onderwijs en Bedrijfsleven 
(SOB) wil een duurzame impuls 
geven aan de ontwikkeling van 
de regio Hoeksche Waard, door 
jonge generaties te verbinden 
aan de kansen en mogelijkheden 
die er liggen op het gebied van 
opleidingen en banen.  De Stichting 
SOB neemt het initiatief op dit 
thema.

Buitenschoolse 
opvang plus

In de Hoeksche Waard is geen 
buitenschoolse opvang voor 
kinderen met een specifieke 
begeleidingsbehoefte. Het gaat 
om een voorziening tussen 
de reguliere buitenschoolse 
opvang (BSO) en jeugdhulp in. 
We gaan onderzoeken wat de 
behoefte en de mogelijkheden 
voor specialistische naschoolse 
opvang en begeleiding van 
kinderen met een specifieke 
begeleidingsbehoefte zijn. 
Gemeente Hoeksche Waard neemt 
het initiatief voor de uitwerking 
van dit thema.
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Structuur
De LEA is een breed samengestelde groep op bestuurlijk 
niveau die stuurt op hoofdlijnen. De coördinatiegroep en 
de projectgroepen gaan aan de slag met de inhoud en  
de 8 thema’s.

Financiën
Bij de uitwerking van de thema’s worden de financiële consequenties benoemd en wordt een 
voorstel gedaan voor de bekostiging. 

Thema Resultaat/Planning

Passend Onderwijs en Jeugdhulp • Opstellen actieplan samenwerking bij signalering
• Monitoren en bijstellen Jeugdhulp in de Klas

Jeugdhulp in de (voor)school • Monitoren pilot Voortgezet Onderwijs
• Onderzoek behoefte pilot Primair Onderwijs en plan van aanpak 

(2e kwartaal 2021)
• Verkenning nut en noodzaak jeugdhulp in de voorschool  

(2e kwartaal 2021)

Thuiszitters In beeld brengen situatie thuiszitters en opstellen voorstel vervolg 
(3e kwartaal 2021)

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Evaluatie en opstellen vervolgplan activiteiten (3e kwartaal 2021)

Onderwijskansenbeleid • Organiseren startbijeenkomst onderwijskansen
• Uitwerken onderwijskansenbeleid
• Opstellen uitvoeringsplan

Versterken leesonderwijs • Voortzetten project Bouw!
• Verkenning verbreding EED-preventie hele Hoeksche Waard

Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Voortzetten project SOB 2021 en 2022

Buitenschoolse Opvang Plus Onderzoek behoeften en mogelijkheden BSO+

Plannning
De LEA loopt over de jaren 2021 en 2022. In 2021  
worden de al lopende thema’s voortgezet en vinden verschillende 
inventarisaties en onderzoeken plaats. In de eerste helft 2022 
wordt de voortgang geëvalueerd en bereidt de coördinatiegroep 
de LEA vanaf 2023 voor. In de tabel hieronder staat per thema 
wat de planning en het beoogde resultaat is.
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