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Inleiding en leeswijzer
De Lelystadse Educatieve Agenda (LEA )2015-2019 is begin 2015 in samenwerking tussen
de Lelystadse onderwijsinstellingen, de daarmee samenwerkende instellingen en de
gemeente Lelystad tot stand gekomen en is medio 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.
De middelen waren al bij de begroting 2015 beschikbaar gesteld. In 2015 is dan ook volop
gewerkt aan de uitvoering van de eerste werkagenda die aan deze LEA gekoppeld was.
De evaluatie van wat er afgelopen jaar is gedaan treft u hieronder aan. Hierbij is de opzet
van de LEA zelf gevolgd, die onderverdeeld is in vier programmalijnen. Bij iedere
programmalijn hebben wij eerst aangegeven wat de inhoud van de LEA is op die lijn,
vervolgens welke concrete acties er volgens het werkplan ter hand zouden worden genomen
en wat daarvan is gerealiseerd. Iedere programmalijn eindigt met het voorgestelde
werkprogramma 2016 en de daarvoor beschikbaar te stellen middelen. Programmalijn 2 wijkt
hierin ten behoeve van de leesbaarheid iets af, in die zin dat er bij het werkplan 2015 bij
ieder onderdeel direct is aangegeven wat er is gerealiseerd.
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Lijn 1: het jonge kind
1. Werkagenda 2015
Voor 2015 waren drie onderwerpen tot speerpunt benoemd:
1. Ouderbetrokkenheid
2. Doorgaande lijn
3. Brede school
In 2015 zijn er geen LEA middelen ingezet voor deze programmalijn.
1.1. Ouderbetrokkenheid
Het belang van ouderbetrokkenheid, als essentieel onderdeel bij de ontwikkeling van het
kind, wordt gedeeld. De definitie is als volgt geformuleerd: ouderbetrokkenheid is een nietvrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school (peuterspeelzaal,
kinderopvang, etc.) waarin vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gewerkt aan
optimale ontwikkelingskansen voor het kind thuis en op school.
Het is van belang om te komen tot een gezamenlijke en gedragen visie op
ouderbetrokkenheid, waarop betrokken kern- en schilpartners hun beleid, vastgelegd in een
protocol, op ouderbetrokkenheid doelgericht (verder) ontwikkelen. Ouderbetrokkenheid wordt
op deze wijze onderdeel van een stevige, gezamenlijke “basis(aanpak)”. De criteria
ouderbetrokkenheid uit het programma Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS
(onderwijsadviesorganisatie) zijn hierbij uitgangspunt. Ouderbetrokkenheid werkt alleen als
het gedragen wordt binnen de hele organisatie/instelling én de instellingen daaromheen. Het
vraagt een handelingsgerichte werkwijze van bestuur, directies, teams en ouders.
Organisaties worden op deze wijze “ouderbetrokkenheid-competent”. Om de proactieve
houding van leerkrachten/medewerkers van peuterspeelzalen (PSZ) (en andere
professionals die met het jonge kind werken) bij het benaderen en betrekken van ouders te
realiseren is het (verder) vergroten van “de ouderbetrokkenheidscompetenties” noodzakelijk.
Samenwerken en uitwisselen van kennis en kunde werkt stimulerend en verbindend.
Leerkrachten/medewerkers worden op deze competenties geschoold. Ouderbetrokkenheid
vraagt om een gedifferentieerde aanpak die aansluit bij de doelgroep ouders.
Om voor subsidie in aanmerking te komen moesten de plannen
 uitgaan van visie op ouderbetrokkenheid;
 een korte beschrijving van de doelgroep-ouders geven;
 een gedifferentieerde aanpak beschrijven, passend bij de doelgroep, om
ouderbetrokkenheid te versterken;
 beschrijven hoe eerder behaalde resultaten worden geborgd;
 beschrijven hoe voorschool en vroegschool de aanpak afstemmen en gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de te behalen resultaten.

Werkagenda 2015
In 2015 zou geïnventariseerd worden welke Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) scholen
ouderbetrokkenheid, volgens de criteria ouderbetrokkenheid uit het programma
Ouderbetrokkenheid 3.0 van het CPS, willen oppakken. Deze aanpak past binnen de
beleidsregels die de gemeenteraad voor subsidieaanvragen in het kader van VVE heeft
opgesteld. Bij Stichting SchOOl (openbaar onderwijs) is een aantal scholen hier al mee bezig
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en het SKO (katholiek onderwijs) gaat beginnen met een plan van aanpak. De overige
scholen die de ouderbetrokkenheid op willen pakken zullen gezamenlijk een offerte vragen.
De invulling is maatwerk en vindt op het niveau van iedere school afzonderlijk plaats met
daarbij de aangegeven punten vanuit de werkbijeenkomst als leidraad. Dit is inherent aan de
werkwijze, die uitgaat van afspraken tussen ouders en leerkrachten (e.a. professionals) over
de inhoud. Met de invoering van een werkwijze die recht doet aan de gekozen
uitgangspunten wordt voldaan aan de prestatieafspraken die gelden rond
ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap in het kader van VVE.
1.2 Doorgaande lijn
Het wegwerken van (taal)achterstanden wordt als gezamenlijke en morele plicht ervaren.
Vanuit universele waarden leren we kinderen de samenhang tussen denken, voelen en
doen. Door in Lelystad de krachten te bundelen willen we werken aan een gezamenlijke
stevige basis en een doorgaande lijn tot aan het Hoger Beroepsonderwijs (HBO), zonder
“thuiszitters”, waarbij de kinderen/jongeren zo maximaal als mogelijk kunnen presteren. De
focus voor deze programmalijn is gericht op kinderen met een onderwijsachterstand, maar
het spreekt vanzelf dat deze aanpak belangrijk is voor alle kinderen in Lelystad.
Vanuit de werkbijeenkomst zijn destijds de volgende punten aangegeven:
 Kinderen hebben plezier in hun ontwikkeling en worden uitgedaagd om hun
talenten doelgericht te ontwikkelen. In de voor – en vroegschool wordt effectief
samengewerkt om een doorgaande lijn, waarvan een warme overdracht een
essentieel onderdeel is, te realiseren.
 We realiseren met elkaar een stevige brede basis (waaronder pedagogisch
klimaat, didactisch aanbod, ondersteuning/zorg, overdracht, ouderbetrokkenheid).
 Er wordt doelgericht aan kwaliteitsverbetering gewerkt volgens de Plan-DoCheck/Study-Act-cyclus, waarvan het borgen van bereikte resultaten een
belangrijk onderdeel is.
 Om de pedagogische driehoek waarin ouders-school/PSZ-kind samenwerken zit
een schil van organisaties die deze kunnen versterken, bijvoorbeeld de Kubus, de
Bibliotheek, St. Welzijn, het CJG en de Jeugd en Gezinsteams.
 Het kunnen experimenteren met een meer “organische” organisatie tussen
peuters en kleuters, waarbij peuters bijvoorbeeld een paar dagdelen onderwijs
kunnen volgen in een kleutergroep.
 Het is van belang dat we als professionals elkaars werk kennen, dat we naast
ouders staan en ze “versterken” en dat we in de hulpverlening effectief
samenwerken.
 Het is noodzakelijk om te blijven investeren in scholing en daarmee in de
vakbekwaamheid van de professionals rond het jonge kind. Zorg wordt
uitgesproken over de onderbouwleerkrachten die onvoldoende toegerust van de
opleiding afkomen om een rijke leeromgeving te kunnen realiseren.
Werkagenda in 2015:
Scholen en SKL-Kinderopvang (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) hebben al
afspraken vastgelegd in het Lelystads overdrachtsprotocol. Het bespreken van de
educatieve lijn en de zorglijn maken hiervan deel uit en de ouders zijn in het gesprek
betrokken. Hiermee is de doorgaande lijn ook een aanjager voor de ouderbetrokkenheid. Dit
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jaar zal het protocol en het gebruik ervan worden geëvalueerd en is er aandacht voor het
borgen van de gemaakte afspraken. Waar nodig zal het protocol worden aangescherpt.
Mogelijk blijkt dat peuterleidsters, leerkrachten en andere professionals scholing nodig
hebben om de doorgaande lijn goed in te zetten.
1.3 Brede School
Uitgangspunten:
Met de beschikbare middelen wordt door de scholen een vraaggestuurd programma, in
verbinding met de wijk uitgevoerd. De school in verbinding functioneert als middelpunt van
de wijk.
Het programma wordt binnenschools uitgevoerd, waarbij de onderwijstijd mag worden
verlengd. Het aanbod draagt bij aan zowel een brede ontwikkeling van het kind als aan de
taalontwikkeling en sluit aan bij wat er op school gebeurt. Het programma wordt opgenomen
in het schoolplan, waardoor het als beleid is vastgelegd en wordt in overleg met de
aanleverende partijen opgesteld. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de
organisatie.
Voorwaarden voor indiening subsidieaanvragen
Iedere subsidieaanvraag gaat vergezeld van een plan:
 dat uitgaat van de behoefte van de school
 waarin de doelstellingen per school/wijk zijn weergegeven
 waarbij de toeleveranciers zijn betrokken bij het ontwikkelen en het opstellen
 waarin wordt aangegeven hoe met andere partijen wordt samengewerkt
 waarin wordt aangegeven hoe alle kinderen van het brede schoolaanbod profiteren
 waarin wordt aangegeven hoe de resultaten in de zin van brede ontwikkeling van het
kind zullen worden geëvalueerd.
Werkagenda in 2015
De werkagenda voorzag in het doen van onderzoek naar hoe in de context van de nieuwe
financiële voorwaarden van de gemeente samengewerkt kan worden aan het goede invulling
van de Brede School binnen het onderwijsveld. Dit onderzoek wordt met alle partners in het
veld gedaan. De middelen hiervoor (€50.000,-) zijn begin 2015 beschikbaar gesteld uit het
Fonds Nieuwe Verbindingen, dat de gemeenteraad eenmalig ter beschikking heeft gesteld.

2. Gerealiseerd in 2015
Ouderbetrokkenheid
Op alle vve-scholen (voor- en vroegschool) is een ouderbetrokkenheidsprogramma gestart
zoals hierboven is omschreven. Dit actiepunt is dus wat de inventarisering betreft volledig
afgerond en fase 1 is op alle scholen gestart. Dat wil zeggen dat het concept bij betrokkenen
(ouders, leerlingen en professionals bekend is en dat er inzage is in de stand van zaken op
de scholen ten aanzien van de vereisten van de ouderbetrokkenheid. De
verantwoordelijkheden bij partijen zijn duidelijk gemaakt en er is commitment voor het
implementeren van de ideeën. De verdere ontwikkeling en implementatie van het
programma neemt, zoals voorzien, enkele jaren in beslag en loopt de komende jaren dus
nog door.
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Doorgaande lijn
Op alle kinderdagverblijven en peuterspeelzalen van SKL-Kinderopvang wordt het
overdrachtsprotocol gebruikt als document voor overdracht aan de scholen. Waar mogelijk
vindt een warme overdracht plaats. Dit is vooral op de locaties waar peuterspeelzaal en
school in één gebouw zitten.
Afgelopen jaar hebben meerdere scholen in samenwerking met SKL-kinderopvang vorm
gegeven aan de ouderbetrokkenheid door het concept ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ in te
voeren, georganiseerd door CPS. Mede door de samenwerkingsdag met CPS is duidelijk
geworden dat alle betrokkenen zeker ondersteuning/scholing kunnen gebruiken om de
doorgaande lijn vorm te geven en te implementeren. Vooral het borgen is een
aandachtspunt.
Brede school
In 2015 is een stuurgroep gevormd waarin alle deelnemers aan Brede School deelnemen. Er
een enquête gehouden onder de schooldirecteuren., leidinggevenden van SKL-kinderopvang
en schilpartners, waarvan het rapport in november aan de wethouder is toegelicht. Het plan
van aanpak zal in het eerste kwartaal van 2016 het licht zien. Intentie is om brede school
duurzaam en planmatig op te pakken.

3. Werkagenda voor 2016
-

-

-

-

LEA-breed wordt voor 2016 vooral gewerkt aan verdieping en versterking van de
basis. Dat betekent dat vooral de professionals moeten worden ondersteund in hun
functioneren. Voor lijn 1 zal worden onderzocht of en hoe het mogelijk is een
(virtueel) expertisecentrum voor vve in te richten, waarin informatie kan worden
gedeeld en van waaruit ondersteuning kan worden gegeven bij het werken aan het
wegwerken van taal- en rekenachterstanden en aan de sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen.
Voor Brede School wordt in het eerste kwartaal van 2016 een Plan van Aanpak
ingediend, zoals beschreven bij de werkagenda van 2015.
Er wordt verder gewerkt aan de implementatie van de ouderbetrokkenheid 3.0. De
vorderingen zullen eind 2016 weer worden geëvalueerd. Voor 2016 moet de
betrokkenheid van de schilpartners, zoals in de nota wordt aangegeven, vorm krijgen.
De scholen worden geconfronteerd met een toename van het aantal kinderen dat
onvoldoende kennis van de Nederlandse taal heeft om onderwijs te volgen. Om
intensief taalonderwijs te kunnen geven is een taalklas ingericht voor kinderen vanaf
groep 3. De kosten voor het lesgeven worden gedekt door de rijksbijdrage die
daarvoor kan worden aangevraagd, maar is onvoldoende om de organisatie van dit
onderwijs goed op poten te zetten. Voor het ontwikkelen van de taalklas willen we
40.000,- euro beschikbaar stellen uit de LEA middelen. Hieruit kunnen de kosten voor
een projectleider worden gedekt, die de taalklas in 2016 verder zal vormgeven.
IKC vorming: Partners blijven gezamenlijk werken aan een plan vanuit de inhoud en
zoeken hierin de verbindingen.
Differentiatie in het aanbod VVE door middel van doorstroomgroepen, VVE 3.0 en
VVE voor kinderen van kinderdagverblijven.

4 Middelen
Voor de lijn wordt ten laste van het budget 2016 gebracht:
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Nr
1

Actie
taalklas

bedrag
€ 40.000

dekking
LEA
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Lijn 2: Passend onderwijs in aansluiting met jeugdhulp
1 Werkagenda 2015
Voor 2015 is de volgende ambitie benoemd:
We willen met elkaar een passende ondersteuning voor leerkrachten/docenten en leerlingen realiseren
waardoor het positieve leerklimaat en de vaardigheden van de leerlingen om tot een succesvolle
schoolloopbaan te komen versterkt worden.
Daarbij werken we aan korte, snelle en efficiënte verbinding tussen de ondersteuningsstructuur in de
school en de stedelijk georganiseerde ondersteuningsstructuur.
Voor de voorschoolse periode, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het
middelbaar beroepsonderwijs zijn werkagenda’s gemaakt om aan deze ambitie invulling te
geven. Deze werkagenda’s werken allemaal aan de volgende doelstellingen:
a. Versterken van het positieve klimaat in de klas en de groep waardoor de instroom
naar individuele en/of specialistische voorzieningen verminderd kan worden.
b. Versterken van de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning en zorg
waardoor er sneller en efficiënter gehandeld kan worden.
c. Oplossingsgericht en handelingsgericht werken worden door onderwijs en jeugdhulp
in samenhang vormgegeven.
d. Kijken naar kansen en mogelijkheden om de overlap in het grijze gebied tussen
jeugdhulp en onderwijs efficiënter in te richten.
e. Bevordering van eenheid in taal binnen en tussen onderwijs en
jeugdhulp/ondersteuning.
Hieronder wordt aangegeven vanuit welke uitgangspunten er gewerkt is aan de activiteit en
wat de uitvoering is bij de voorschoolse/buitenschoolse opvang (BSO), primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onderwijs. Gezien de
omvang van het thema en de leesbaarheid is er enigszins afgeweken van de opzet van lijn
1, 3 en 4.
Per onderdeel wordt het begrote bedrag voor 2015 aangegeven. Alle begrote middelen zijn
bestemd.
1.1. Voorschool en BSO
Opdracht en centrale vraag waren:
 Hoe passende opvang zoveel mogelijk vorm kan krijgen in de eigen omgeving van
het kind en
 Hoe kunnen we de druk op de specialistische voorziening verminderen ?
Uitgangspunten
Bij het maken en uitvoeren van plan-passende-opvang is een aantal uitgangspunten
meegegeven:

daar waar kan thuisnabij in de reguliere omgeving de opvang en ondersteuning
organiseren

versterken van de leidsters en inzet van vrijwilligers

doorlopende lijn naar het primair onderwijs (PO)

samenwerking tussen partners
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Er zijn geen middelen beschikbaar gesteld vanuit de LEA voor deze opdracht.
Gerealiseerd in 2015
Er is een schets van een landschap van opvang gemaakt:
 1e kwadrant. Basis pedagogisch klimaat alle kids
 2e kwadrant. Meer ondersteuning en versterking leidsters en ouders, Mee in de
kinderopvang
 3e kwadrant. Behandeling in de regulier opvang, specialisten in de groep.
 4e kwadrant. Specialistische setting.
Tussen de kwadranten is het uitgangspunt soepel op- en afschalen.
Er is een projectgroep gestart. Deze heeft :
 Een aanvraag voor subsidie voor uitvoering projectplan ingediend bij de raad. We
wachten op besluitvorming door de raad.
 Vooruitlopend daarop zijn er pragmatische stappen genomen: er zijn fte’s
beschikbaar vanuit Triade en Vitree t.b.v. de inzet van Sterk in de Opvang en om
trajecten in te zetten vanuit clientondersteuning (MEE) in de kinderopvang. Half
oktober hebben we kennismakingsbijeenkomst leidinggevenden SKL-kinderopvang
met medewerkers Sterk in de Opvang. Na deze wederzijdse kennismaking kunnen
deze medewerkers aan de slag met de vragen en casussen die er liggen vanuit de
reguliere opvang. Dus de inzet is vraaggericht en werkplaats wordt vindplaats.
Een uitwerking naar protocollen en afspraken zal daaruit voortkomen. Zo krijgen we input
vanuit de praktijk die meegenomen kan worden in de te ontwikkelen structuur passende
opvang (projectplan). Spannend is wel ieders rol hierin: hoe “zwaar” steek je in, hoe
“gewoon” kun je het houden.
1.2. Primair Onderwijs

Middelen beschikbaar in 2015 vanuit de LEA
Nr Actie
1
Centrum Jeugd- en Gezin (CJG) aansluiting primair
onderwijs versterken
2
Plan Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED)

bedrag
40.000
5.000

11

3

Handelingsgericht arrangeren

2.500

1.2.1. Versterken samenwerking ondersteuning (CJG/Jeugd- en Gezinsteam (JGT))
met school
Uitgangspunten:
 De leerkracht doet ertoe, rol leerkracht in signalering en samenwerking met ouders
 Ondersteuningsteam is schakel in het netwerk
 Betrek de leerkracht bij het proces, leg de vraag bij de leerkracht neer, wat heb je
nodig voor vroeg ondersteuning?
Gerealiseerd in 2015
Er is een pilot ondersteuningsteam gestart in twee stadsdelen met als doel verder te
bouwen aan teams samen met CJG en consultatieve begeleiding vanuit het
samenwerkingsverband (SWV). Belangrijk is dat we verder bouwen om vanuit de
Ondersteuningsteam slagvaardig extra en zwaardere ondersteuning kunnen inzetten
vanuit JGT en Onderwijsloket.
De pilot is gericht op going concern en regelmatig de tijd te nemen om aan de hand van
ervaringen de gewenste toerusting en uitrusting van de ondersteuningsteam op de
scholen helder te maken.
1.2.2. Aandacht voor Integraal Arrangeren , handelingsgericht arrangeren.
Uitgangspunten:
 Integraal in taal en werkwijze tussen onderwijs en zorg
 Geen moment opname maar ontwikkelingsgericht
 Planmatig, doelgericht, transparant, cyclisch
Gerealiseerd in 2015
Onderwijszorgarrangementen; Irma Miedema heeft de afgelopen maanden een
drietal besprekingen om op basis van casuïstiek onderwijszorgarrangementen te
bespreken en daarmee de bouwstenen voor een routing en samenwerking te kunnen
formuleren. In dit proces is de samenwerking en doorlopende lijn met het voortgezet
onderwijs (VO) onderdeel van de aanpak.
1.2.3. Ernstige enkelvoudige dyslexie
Uitgangspunten:
 leggen van inhoudelijke verantwoordelijkheden daar waar expertise is vanuit een
integer proces in diagnose en behandeling
 in aansluiting met het onderwijs vorm geven van de hulp aan kinderen
 betrekken van ouders
 verbinding naar klassenmanagement en taalonderwijs
Gerealiseerd in 2015:
Na consultatie bij het landelijk expertise centrum dyslexie door de gemeente en het
samenwerkingsverband is er door het samenwerkingsverband een plan gemaakt
voor gefaseerde aanpak voor de komende tijd waarbij de verantwoordelijkheden
logisch worden belegd om aan de uitgangspunten te werken.
Het plan is bijna klaar en wordt nu besproken met schoolbesturen om als bestuur
SWV een gedragen stuk neer te leggen waarin de rol voor het SWV, schoolbesturen
en gemeente zijn belegd. De doorgaande lijn VO en de relatie naar `gewoon goed
leesonderwijs voor alle kinderen’ is meegenomen in het plan.
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1.2.4. Sterk in de klas.
Uitgangspunten
 De leerkracht doet ertoe, rol leerkracht in signalering en samenwerking met ouders
 Betrek de leerkracht bij het proces, leg de vraag bij de leerkracht neer, wat heb je
nodig voor vroeg ondersteuning
 Versterking van de deskundigheid van het schoolteam
 Ondersteuning krijgt vorm in verbinding van leefwereld thuis, school en vrijetijd
Gerealiseerd in 2015
Nieuwe scholen zijn gestart met Sterk in de klas. SWV zorgt voor een verduurzaming
van de inzet samen met de scholen om het aanbod sterk in de klas te verbinden aan
invoeringstraject Possitive Behaviour Support (PBS). Eerste contacten met scholen
zijn positief ontvangen.
1.3. Voortgezet onderwijs

Middelen beschikbaar uit de LEA 2015
Nr Actie
1
Startfoto handelingsgericht werken (HGW) en plan
implementatie HGW
2
Handelingsgericht arrangeren

bedrag
50.000
2.500

1.3.1 Samenwerkingsovereenkomst Samen op School: Academische Werkplaats
Transformatie Jeugd
Uitgangspunten






Planmatig handelen
De basis wordt versterkt
Handelingsgericht werken
Interne en externe expertise wordt gebundeld rondom het ondersteuningsteam
In taal en werkwijze een doorlopende lijn met het Voortgezet Speciaal onderwijs
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Het versterken van de basisondersteuning in de reguliere VO-scholen zodat zoveel
mogelijk kinderen aan het regulier voortgezet onderwijs deelnemen
Er is op de reguliere VO-scholen een eenduidige ondersteuningsstructuur waarbij de
expertise van het VSO daar waar nuttig wordt ingezet

Gerealiseerd in 2015
Het implementatieplan is door het SWV geaccordeerd en ter uitvoering in opdracht gegeven
aan een bovenschoolse projectleider. De eerste bovenschoolse professionaliseringsbijeenkomsten zijn geweest en vijf VO –scholen (de Steiger, Groenhorst, isg Arcus, SGL en
De Rietlanden) nemen er met hun ondersteuningsteam aan deel. Deze deelname is een mix
van schooleigen medewerkers en jeugdhulpmedewerkers (JPW en SOS/Sterk op school)die
op de scholen werken .
Naast het bovenschoolse professionaliseringstraject is er op de scholen ook een eigen
schoolwerkgroep HGW (Handelingsgericht werken) actief die zorgt voor een uitrol binnen de
school met versterking van de schooleigen kwaliteiten. Binnen de scholen is in het voorjaar
2016 minimaal een pilot van de cyclus van HGW met bijbehorende besprekingen opgestart
en deze wordt afgerond voor de zomervakantie. Verder is de implementatie van HGW
zichtbaar in de activiteitenplanningen van de betrokken scholen voor 2016-2017.
De aanvraag voor de academische werkplaats is akkoord. Er wordt in het schooljaar
2015/2016 gestart met uitvoering.

1.3.2 Casus coördinatie.
Uitgangspunten
 Eenheid in taal en werkwijze
 Integraal daar waar kan
 Casus coördinatie is geen functie maar een taak/rol van professionals
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Gerealiseerd in 2015
M.b.t. casus coördinatie is er in samenspraak met het onderwijsveld een stappenplan in
ontwikkeling waarin de opschaling binnen school en de afstemming met Jeugdzorgpartners
binnen en buiten school is uitgewerkt. Er wordt aangesloten bij het ontwikkelde stappenplan
in het primair onderwijs.
Uniform voor alle vier de Voortgezet onderwijs (VO) en de Voortgezet speciaal onderijs)
VSO scholen.
1.3.3 Warme overdracht Primair Onderwijs (PO) – VO trekker SWV VO.
Uitgangspunten
 Doorlopende leer en ondersteuningslijn
 Eenheid in taal
 Leerkracht en docent doen er toe
Gerealiseerd in 2015
De warme overdracht PO – VO wordt inhoudelijk, formeel en met feitelijke activiteiten
vormgegeven door de werkgroep 10 – 14. Deze werkgroep valt onder de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van het SWV PO en SWV VO. De organisatiestructuur van de
werkgroep is zodanig vormgegeven dat de werkgroep met het mandaat van de achterban
kan werken. Door het gezamenlijke directeurenoverleg SWV PO en SWV VO dient de
opdracht te worden herijkt. Het initiatief hiervoor wordt in gezamenlijkheid genomen door de
directeuren/bestuurders van beide SWV.
Dit moet materiaal opleveren voor VO scholen om mogelijk structuuraanpassingen te doen
en hoe symbiose trajecten vorm te geven.
1.3.4 Ontwikkeling onderwijs zorgarrangement.
Uitgangspunten
 Verbindingen leggen en mogelijk onderwijs op alternatieve locaties.
 Integraal arrangeren
 Kind centraal
Gerealiseerd in 2015
De eerste stappen in het verbinding leggen van onderwijs met de JGT en de jeugd GGZ zijn
genomen. Dit is nog in een pril stadium. Resultaat van deze ontwikkeling zal moeten zijn dat
er voor het onderwijs geschikte en dus uitvoerbare handelingsadviezen beschikbaar komen
en er gezamenlijke arrangementen komen op maatwerk.
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1.4. Middelbaar beroepsonderwijs

De uitvoering van KKJ en de samenwerking tussen VO-MBO zijn belegd in lijn 3 en worden
daar toegelicht.
Uitgangspunten
 Versterken krachten van jongeren door versterken kracht van docenten
 In de klas gebeurt het
gerealiseerd in 2015
Er is afgesproken om in het jaar 2015 aan dit onderwerp geen prioriteit te geven. Voor 2016
zal in het strategisch plan van het MBO college Flevoland het thema worden opgepakt in
verbinding met lijn 4.
Als eerste zal er een evaluatie worden gemaakt van het uitgevoerde traject Marzano1.0.
Deze evaluatie biedt handvatten voor implementatie van Marzano2.01. Er zal met een
projectgroep een implementatieplan Marzano 2.0 worden gemaakt en vervolgens worden
uitgevoerd.
1.5 Communicatie
Middelen beschikbaar voor 2015
Nr Actie
1
Communicatie activiteiten

bedrag
10.000

Er zijn diverse activiteiten in het kader van communicatie bekostigd zoals bijeenkomsten.
Voor 2016 zullen er vanuit LEA breed communicatie activiteiten bekostigd worden.

1

Marzano onderscheidt in zijn instructiestrategie vijf dimensies van leren: een positieve houding over het eigen
leren, het verwerven en integreren van nieuwe kennis, het verfijnen en bijstellen van de geleerde kennis, het
creatief toepassen van het geleerde, en het ontwikkelen/leren van productieve leergewoontes.
Marzano 2.0 is voor het MBO college Lelystad een verdiepingsslag op marzano 1.0.
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2 Werkagenda voor 2016
A. Voorschool en BSO
Uitvoering plan passende opvang. Aanvraag bij het transitiefonds.
B. PO
Verdere uitvoering van activiteiten 1, 3 en 4.
1.
vervolg pilot en mogelijke uitrol aansluiting onderwijs en CJG/JGT
2.
uitvoering plan EED
3.
evaluatie gekozen werkwijze sterk in de klas en verbinding met sterk in de opvang
en sterk op school: versterken doorlopende lijn
4.
Mogelijk versterking van het pedagogisch basisklimaat. In afstemming met
besturen.
C. VO
Verdere uitvoering van acties 1, 2, 3, en 4
1.
uitvoering implementatie plan HGW, financiering onderwijs en aanvraag
transitiefonds. Met focus op de academische werkplaats en het oprichten van
leergemeenschappen in de stad.
2.
Verder af maken van stappenplan in relatie met integratie CJG en JGT tot JGT
nieuwe stijl.
3.
Uitvoering van het plan warme overdracht PO-VO.
4.
Concretiseren van handelingsgericht arrangeren in verbinding met leerervaring
primair onderwijs (zie beschrijving activiteit 2 bij het PO).
D. MBO
Versterken krachten van studenten door programmatische aanpak aan de hand van
Marzano 2.0

3 Middelen
Voor de lijn wordt ten laste van het budget 2016 gebracht:
Nr Actie
1
Uitvoering plan EED t.b.v. Primair onderwijs, trekker
samenwerkingsverband primair onderwijs
2
Evaluatie en uitrol versterking aansluiting CJG/JGT en
Primair onderwijs, trekker samenwerkingsverband
primair onderwijs
3
Versterking van de basis: pedagogisch klimaat PO, in
afstemming met besturen
4
Community of Practise, academische werkplaats,
trekker samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
5
Evaluatie sociaal emotioneel basisprogramma VO en
opstellen plan, trekker besturen voortgezet onderwijs
6
Evaluatie vaardigheden Marzano 1.0 en opstellen plan
Marzano 2.0 en uitvoering Marzano 2.0, trekker
bestuur MBO College Flevoland

bedrag
€ 10.000

dekking
LEA

PM

LEA

PM

LEA

€ 10.000

LEA

€ 15.000

LEA

€ 40.000

LEA
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lijn 3: Doorlopende lijn van onderwijs naar arbeidsmarkt
1 Werkagenda 2015
In de Lea is de volgende werkagenda voor lijn 3 vastgesteld :
 Creëren van een sterke basis: een motiverende leer- en leefomgeving
 We verbeteren de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, door:
- het versterken van brede basisprofielen in het onderwijs en aansluiting
VO/MBO/HBO en VO/HBO/Universiteit voor een optimale aansluiting
arbeidsmarkt
- implementatie van loopbaanoriëntatie als rode draad in het onderwijs, zodat
meer jongeren bij hun opleidingskeus blijven en een arbeidsrelevante
opleiding kiezen
- in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs en instellingen voldoende
stageplaatsen leerwerktrajecten en docentenstages, voor de
beroepsopleidingen in de stad te realiseren
- doorontwikkeling van Technocampus
 het versterken van de samenwerking met het bedrijfsleven en overige werkgevers,
zodat op basis van vraagarticulatie en cocreatie een passend (onderwijs) aanbod
ontwikkeld wordt passend bij de economische kansen en mede gericht op innovatie
 het benutten van de infrastructuur van onderwijs en bedrijfsleven
 Realiseren van een passende aanpak voor kwetsbare jongeren in het onderwijs, door
o.a. ketensamenwerking kwetsbare jongeren en Entree arbeid en andere
onderwijsmaatwerk- trajecten
Middelen
Voor de lijn 3 werd € 60.000 gereserveerd te verdelen over drie centrale thema’s:
nr Actie
bedrag
dekking
1
Onderzoek en implementatie duurzame
20.000,LEA *
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
2
Loopbaanoriëntatie als rode draad in het onderwijs,
20.000,LEA
zodat meer jongeren bij hun opleidingskeus blijven en
een arbeidsrelevante opleiding kiezen;
3
Ontwikkeling van de Technocampus
20.000,LEA *
*Inmiddels aangevraagd

2 Gerealiseerd in 2015:
a duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
In samenwerking met het lectoraat Windesheim Flevoland en TNO is een onderzoek gestart
naar modellen voor duurzame samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Dit programma gaat
onderdeel uitmaken van het human capital programma van de provincie Flevoland.
Het onderzoek richt zich op het realiseren van tot structurele samenwerking tussen
onderwijs, ondernemers en overheid in de regio Lelystad met
 Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 Kortere time-to-market van vraagarticulatie bedrijfsleven naar onderwijs;
 Aanbieden (en in de etalage zetten) van de juiste mbo- en hbo-opleidingen, gegeven
de lokale context;
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Creëren van een inspirerende omgeving voor bedrijven en studenten met ruimte voor
innovatie en (nieuwe) bedrijvigheid;
Meer jongeren succesvol toe leiden naar werk.

Met het oog op de start van Amsterdam Lelystad Airport met ingang van 1 april 2018 is in
samenwerking met het MBO College Lelystad, het ROC van Amsterdam, de stichting
Campus Amsterdam Lelystad Airport, het SVOL, de provincie Flevoland en de gemeente
Lelystad gewerkt aan een werkprogramma dat in het voorjaar van 2016 moet worden
bekrachtigd met een samenwerkingsconvenant. In de stichting Campus Amsterdam Lelystad
Airport werken onderwijspartijen en bedrijfsleven samen aan onderwijsontwikkeling en
vraagarticulatie.
Het MRA regionaal sectorplan “Werk maken van Talent” is door de Amsterdam Economic
Board gepresenteerd bij een bijeenkomst van onderwijspartijen, overheden en bedrijfsleven
in Lelystad. De gemeente heeft samen met onderwijspartners en bedrijfsleven die
uitdagingen voor stad en regio verkent in het licht van de luchthavenontwikkeling,
kustontwikkeling en verdere economische ontwikkelingen in de stad.
In het kader van de clustervorming van het SVOL zijn een tweetal strategieconferenties
georganiseerd tussen de SVOL, onderwijspartners PO, MBO en HBO, vertegenwoordigers
van zorg, cultuur en welzijn, bedrijven en rotary.
Onderwijsclusters die voortbouwen op het basisonderwijs en toe leiden naar het middelbaar
& hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.
Bedrijven in Lelystad zoeken naar medewerkers die vakmanschap en competenties voor
vandaag en morgen bezitten. Het maatschappelijk middenveld zoekt naar manieren om de
krachten van jongeren in Lelystad verder te versterken.
Deze opdrachten en ambities bieden kansen om de samenwerking tussen de SVOL en
partners in de stad verder te versterken. Lelystad is een stad waar het onderwijs, bedrijven
en maatschappelijk middenveld elkaar ontmoeten in netwerken.
Er zijn drie concrete projecten die door dit samenwerkingsverband verder worden uitgewerkt:
A)“de meesterschapswedstrijd” “ B)verbinding HBO met onderwijsontwikkeling VO” en C)de
beroepencampus.
Vanuit de duurzaamheidsagenda van de gemeente Lelystad is de samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven rond het thema duurzaamheid geagendeerd. Vanuit het
participatietraject is onderwijs en ondernemen als ontwikkellijn naar voren gekomen. In de
kadernota LEA was het thema duurzaamheid reeds kort aangestipt. Door de kruisverbanden
die te maken zijn tussen de programmalijnen 3 en 4 van de LEA en partners die zich
verbinden aan het gemeentelijk duurzaamheidsprogramma zijn nieuwe verbindingen aan het
ontstaan zowel binnen het onderwijsdomein, waar bijvoorbeeld naast onze HBO partner
Hogeschool Windesheim Flevoland ook de kleine hogeschool CHA Vilentum, (Dronten en
Almere) en Wageningen Universiteit ontstaan verbindingen met ondernemers in de stad die
rond het thema duurzaamheid actief zijn en natuur- en milieuorganisaties. Bestaande
samenwerkingsprogramma’s met bijvoorbeeld het Technasium zijn getraceerd en krijgen een
nieuwe dimensie binnen het dynamische LEA programma.
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b. Loopbaanoriëntatie (LOB)
In het afgelopen jaar zijn de verschillende initiatieven rondom loopbaanoriëntatie
geïnventariseerd. Hierin is de conclusie dat er veelal wordt ingezet op studieoriëntatie. Het
contact met het bedrijfsleven en de echte oriëntatie op werk is nog voor verbetering. De
werkgroep heeft geconstateerd dat een meer gestructureerde aanpak met het perspectief
loopbaan oriëntatie meer dan allen een oriëntatie op studie maar juist op werk.
- LOB dient een plek te krijgen in het gehele curriculum, dus vanaf PO
- LOB moet worden vormgegeven in een doorlopende lijn
- De focus van LOB moet meer dan nu liggen bij de kans op een plek op de
arbeidsmarkt
- Uiteindelijk moet ook personeelsbeleid gevoerd worden op LOB. Dit vereist namelijk
andere competenties.
De werkgroep heeft kennis genomen van het werk van JINC.
c. Technocampus
Onder invloed van de clusterplannen SVOL is de beeldvorming van de Technocampus
doorontwikkeld naar een beroepencampus. Het MBO college Lelystad werkt aan een
aanvraag voor het regionale investeringsfonds voor deze campus. Voor toekenning van deze
aanvraag is betrokkenheid van het bedrijfsleven noodzakelijk. Specifiek voor de
campusontwikkeling rond Amsterdam Lelystad Airport wordt gewerkt aan een
werkprogramma met de focus start luchthaven 1.4.2018.
Mede met behulp van de provinciale en gemeentelijke subsidie voor het composieten
programma van het MBO college Lelystad is het Compocenter bij Schaap Shipcare
operationeel. Deze faciliteit, een ‘satelliet’ van de Technocampus (in ontwikkeling) blijkt in de
praktijk een uitstekende werkplaats waar MBO studenten zich kunnen kwalificeren in het
werken met composieten. Ook VO den HBO instellingen beginnen hun weg naar deze
faciliteit te vinden.
d Ketensamenwerking kwetsbare jongeren
Begin dit jaar heeft als gemeente de samenwerking met onderwijspartners voor kwetsbare
jongeren formeel bekrachtigd in een convenant. Inmiddels hebben we samen met het
onderwijs weer een aantal stappen gezet in deze ketensamenwerking voor kwetsbare
jongeren.
Hiermee hebben we een gezamenlijk functioneel jongerenloket rondom de entreeopleiding
gerealiseerd: Matchpoint. Matchpoint kan via het expertteam zorgdragen voor:
1. Melding en doorverwijzing naar de meest passende leer- en/of werkomgeving;
2. Bemiddeling en ondersteuning van korte duur om zo, op basis van diagnose en
onderzoek, gezamenlijk te bepalen wat de meest passende route van onderwijs naar
arbeidsmarkt is;
3. Plaatsing en monitoring om te kunnen beoordelen of de ketensamenwerking effectief
en efficiënt is en de jongeren daadwerkelijk geplaatst worden.
Daarnaast hebben we een gedifferentieerde aanpak van de entreeopleiding met een extra
uitstroomprofiel richting arbeid, Entree Arbeid, ontwikkeld. Door uitvoering op verschillende
locaties en met inzet van de specifieke deskundigheid van die locaties, leidt dit tot een betere
start op de arbeidsmarkt voor jongeren van 16 – 27 jaar zonder diploma.
Om de stappen die we gezet hebben formeel te bekrachtigen is een bestuurlijke uitwerking
van het convenant opgesteld. Hierin zijn het Werkbedrijf en Flevodrome (onderdeel van
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Eduvier) als partners binnen de ketensamenwerking toegevoegd en zijn ook de
financieringsstromen uitgewerkt.
Het Lelystad Akkoord
Ten behoeve van het Lelystad Akkoord is een onderwijsparagraaf opgesteld.
De projectleider en de begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onderwijs,
bedrijfsleven en arbeidstoeleiding zijn aangesteld.
Het programmateam dat geformeerd is rond deze lijn is in de loop van dit jaar uitgebreid met
medewerkers van Windesheim Flevoland, ROC Landstede en vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven.

3 Werkagenda voor 2016
Voor 2016 staan de volgende thema’s geprogrammeerd:
1. Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
De resultaten van de eerste, inventariserende fase van het onderzoek zullen uitgewerkt
worden verwerkt worden en geïntegreerd binnen één of twee “ecosystemen” van de Human
Capital Agenda.
Twee ecosystemen die mogelijk relevant zijn:
A. gebiedsontwikkeling koppelen aan ontwikkelen van lokaal menselijk kapitaal (bijvoorbeeld
Lelystad Airport, Floriade, Flevokust);
B. beter inzetten van onbenut menselijk kapitaal voor een sterke lokale economie (betere
aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt door samenwerking ondernemers, overheid en
onderwijs - in gemeente met hoge werkloosheid, bijvoorbeeld Lelystad).
Februari 2016 zal er een convenant gesloten worden tussen de partijen die betrokken zijn bij
de samenwerking onderwijs, overheid en bedrijfsleven rond Amsterdam Lelystad Airport.
Acties uit de bijbehorende werkagenda zullen binnen het kader van de LEA, programmalijn 3
uitgevoerd gaan worden.
Het werkprogramma in het kader van de clustervorming SVOL, de samenwerking tussen de
SVOL en partners in de stad verder te versterken: Lelystad: ’een lerende stad’ Lelystad is
een stad waar het onderwijs, bedrijven en maatschappelijk middenveld elkaar ontmoeten in
netwerken. Deze netwerken zien wij als knooppunten van kennis, innovatie en expertise. Zal
gefaseerd worden uitgevoerd.
De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven voortvloeiende uit de kadernota
duurzaamheid (onderwijs en ondernemerschap) en de bijbehorende werkagenda wordt
binnen dit thema verder uitgewerkt.
2. Loopbaanoriëntatie
De werkgroep werkt in samenwerking met externe partijen aan een gestructureerde
samenhangende doorlopende loopbaan oriëntatie programma die in het studiejaar 20162017 voor alle scholen beschikbaar komt.
Voorgesteld wordt voor JINC te laten onderzoeken wat zij voor het Lelystadse onderwijs
kunnen betekenen in de versterking van loopbaan oriëntatie als verbinding onderwijs
arbeidsmarkt. JINC is een non-profit organisatie die onder andere actief is in Amsterdam,
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Rotterdam en Almere. Vanuit de filosofie van JINC verdiend ieder kind een eerlijke kans op
de arbeidsmarkt. Elk kind heeft dromen en talenten, maar als je opgroeit in een omgeving
met weinig rolmodellen en veel werkloosheid, krijg je nauwelijks kans om deze waar te
maken en sta je er vaak alleen voor. JINC geeft deze kinderen kans op een betere toekomst.
Ze leren solliciteren, maken kennis met verschillende beroepen en ontdekken samen met
een coach welk werk bij hun mogelijkheden en talent past.
3. Beroepencampus
Voor het door ontwikkelen en realiseren van de Technocampus en het Leer en
ontdekcentrum naar de beroepencampus is inhoudelijk is afstemming nodig tussen nieuwe
VMBO programma’s met de profielen en keuzeprofielen en de herziende kwalificatiedossiers
met de keuzedelen in het MBO. Welke ontwikkelingen zijn er in de regionale arbeidsmarkt en
welke arbeidsrelevante opleidingen zijn nodig, nu en in de toekomst?
Hierdoor kan het gezamenlijke programma aanbod en de bij behoren de curricula worden
ontwikkeld. Hierbij gaat het niet alleen om doorlopende leerlijnen binnen de techniek, maar
geldt ook voor de andere sectoren binnen ons beroepsonderwijs. Op basis van programma
aanbod, curricula kunnen ruimte behoefte, faciliteiten, outillage e.d. nader worden bepaald.
In het programma aanbod ruimte voor het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden.
4. Ketensamenwerking kwetsbare jongeren
Binnen de KKJ richten we ons specifiek op kwetsbare jongeren (zonder startkwalificatie) die
wel in staat zijn om loonvormende arbeid te verrichten. Voor deze. jongeren hebben we het
volgende route met elkaar vastgesteld.

In het kader van Lea lijn 2, passend onderwijs zal het komende jaar gewerkt worden aan een
sterkere vinding tussen de KKJ aanpak (onderwijs en arbeidsmarkt) en de jeugdzorg.
Voor 2016 worden middelen gereserveerd voor de ontwikkeling van het curriculum Entree
Arbeid is een eenmalige exercitie om daarmee fundamenteel een arrangement naar de
arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren neer te zetten, een ontwikkelbudget van € 30.000,voor de ontwikkeling van het curriculum voor entree arbeid.
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5. Lelystad Akkoord
Naar verwachting wordt in het voorjaar 2016 het Lelystad Akkoord, inclusief
onderwijsparagraaf, ondertekend en zal in 2016 met uitvoering van de afspraken worden
gestart.

4. Middelen
Voor de lijn wordt ten laste van het budget 2016 € 100.000 gereserveerd en € 20.000
overgeboekt vanuit 2015. Dit wordt besteed aan zeven centrale thema’s:
nr Actie
bedrag
dekking
1
Onderzoek en implementatie duurzame
10.000,LEA
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
2
Loopbaanoriëntatie als rode draad in het onderwijs,
20.000,- uit
zodat meer jongeren bij hun opleidingskeus blijven en
LEA (2015)
een arbeidsrelevante opleiding kiezen;
4
Campusontwikkeling Amsterdam Lelystad Airport
20.000
LEA
5
Traject SVOL lerende stad
20.000
LEA
6
Werkprogramma duurzaamheid
20.000
LEA
7
Curriculum ontwikkeling entree arbeid
30.000
LEA
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lijn 4: 21e-eeuwse vaardigheden
1. Werkagenda 2015
In de Lea is de volgende werkagenda voor lijn 4 vastgesteld:
 Organiseren van verschillende inspiratiemomenten “vaardigheden voor de 21ste eeuw”
voor het onderwijsveld in Lelystad In 2015.
 Uitwerken van onze ambities in 2015 door het programmateam i.s.m. het onderwijs,
aan de hand van ijkpunten.
 Organiseren van een bijeenkomst in 2016, 2017 en 2018 om elkaar te inspireren en
op de hoogte te houden van de voortgang m.b.t. onze doelstellingen en ambities.
 Vaststellen van preferente professionaliseringstrajecten voor het onderwijs waarmee
in 2020 een deel van alle leerkrachten, door post-hbo/mbo-opleidingen en via Master
Learning and Innovation, is toegerust om 21ste eeuws onderwijs te geven en te
blijven vernieuwen.
 Uitwerken en vertalen van de competenties en vaardigheden die nodig zijn om in de
21ste eeuw te functioneren, naar onderwijsaanbod in de stad. Kenmerkend voor de
verschillende begrippen is dat het veelal gaat om een combinatie van kennis,
houdingen, vaardigheden en reflectie.
 Opzetten van een (netwerk van) professionele leergemeenschappen, geleid door
experts, waarin (onderwijs)professionals uit alle onderwijsorganisaties in Lelystad
participeren, naast docenten van pabo en lerarenopleiding, leraren-in-opleiding en
externe experts
 Uitvoeren van een tweetal actielijnen uit het Techniekpact:
o Kiezen voor techniek: het basisonderwijs weet meer interesse te wekken voor
de wereld van wetenschap en technologie, opdat in de toekomst een groter
aantal jongeren dan nu zal kiezen voor opleidingen en loopbanen in het bètatechnische domein.
o Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma
gaan ook aan de slag in een technische baan.
 Het integreren in het onderwijs van het concept van de Technocampus, een
netwerkorganisatie van opleidingsfaciliteiten t.b.v. technisch onderwijs waar
vmboscholen (SVOL), het MBO College Lelystad, verschillende (branche)
opleidingsbedrijven, mogelijk het hbo en individuele regionale bedrijven gezamenlijk
gebruik maken van de beschikbare technische voorzieningen. Tevens wordt in de
Technocampus Lelystad het leer- en ontdekcentrum voor jongeren die nog moeten
kiezen voor een beroepsrichting verder uitgebouwd en benut.
 Het verder door ontwikkelen en uitbouwen van het excellentieprogramma “Leren van
topsportmentaliteit”, dat is ontwikkeld ten behoeve van het MBO.
 In samenwerking met het bedrijfsleven en culturele- en onderwijs instellingen
ontwikkelen en uitvoeren van excellentieprogramma’s om talenten op alle niveaus4
maximaal tot ontplooiing te laten komen.

Middelen
Voor de lijn 4 werd € 30.000 gereserveerd 2015
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nr.
1

Actie
organisatie van een serie inspiratiemomenten voor het
onderwijs is Lelystad en het opzetten van een netwerk
van professionele leerkringen

bedrag
€ 30.000

dekking
Lea

2. Gerealiseerd in 2015:
De Onderwijsraad publiceerde begin 2014 het adviesrapport ‘Een eigentijds curriculum’ dat
ingaat op het probleem van overladenheid en onvoorspelbaarheid. We kunnen niet alles wat
op ons afkomt vertalen in een apart vakje en dat insteken bij de scholen. Daarom is het
belangrijk houdingen en vaardigheden te ontwikkelen die vakoverstijgend zijn en verbindend
kunnen werken. Deze worden in het advies, onder de overkoepelende term ‘21ste-eeuwse
vaardigheden’ uitgewerkt in drie clusters:
 “Ten eerste de (denk)vaardigheden die nodig zijn om succesvol deel te kunnen
nemen aan de huidige (kennis)samenleving, zoals ICT-geletterdheid,
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en creativiteit.
 Ten tweede sociale competenties zoals samenwerking, communicatie, sociale
vaardigheden en culturele sensitiviteit.
 Ten derde metacognitie, de kennis van het eigen cognitief functioneren en de
vaardigheid om het eigen leren ook kunnen sturen.
Het programmateam heeft 2015 de initiatieven die in het onderwijs op het terrein van 21 ste eeuwse vaardigheden geïnventariseerd en een aantal inspiratiesessies georganiseerd. Het
conceptuele kader dat ontwikkeld is door SLO wordt onderschreven. Deze verkenning
resulteerde in een conceptueel kader bestaande uit acht vaardigheden:










Creativiteit
Nieuwe ideeën bedenken en deze kunnen uitwerken en analyseren.
Kritisch denken
Een eigen, onderbouwde visie of mening kunnen formuleren.
Probleem-oplosvaardigheden
Een probleem (h)erkennen en een plan vooroplossing kunnen maken.
Communiceren
Een boodschap effectief en efficiënt ontvangen en overbrengen.
Samenwerken
Gezamenlijk een doel realiseren en daarbij anderenkunnen aanvullen en ondersteunen.
Digitale geletterdheid
ICT effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken
Sociale en culturele vaardigheden
Effectief kunnen leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische,
culturele en sociale achtergronden.
Zelfregulering
Doelgericht en passend gedrag kunnen realiseren

Als overkoepelende thema’s die als kapstok kunnen dienen voor het stedelijk programma
wordt gedacht aan de ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport en de kustontwikkeling,
ontwikkelingen in en rond de stad. Deze kunnen als inspiratiebron dienen voor het
gezamenlijk onderwijsprogramma vaardigheden voor de 21 ste eeuw.
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De inhoud en betekenis van 21 ste eeuwse vaardigheden voor het onderwijs in Lelystad is
nog een zoektocht. We moeten voortdurend innoveren en allemaal leren. We proberen dit zo
goed mogelijk in samenhang te doen. Lector Hanno van Keulen definieert een dergelijke
professionele leergemeenschap als volgt: “Mijn definitie van zo’n professionele
leergemeenschap (PLG) is flexibel, maar er zal altijd sprake moeten zijn van professionals,
zeg: leraren basisonderwijs, die ergens beter in willen worden, daartoe nieuwe
ontwikkelingen importeren en uitproberen, liefst geholpen en gefaciliteerd door ter zake
deskundigen2”.
Voor het eerste project dat in het kader van het Techniekpact wordt uitgevoerd, is de
subsidie toegekend. Het heeft betrekking op ‘onderzoekend en ontwerpend leren’, in de visie
van Hanno van Keulen het hart van het onderwijs in wetenschap & technologie.3. Het
programma dat voor basisscholen in Lelystad en Dronten wordt uitgevoerd bevat het
opleiden van ‘trekkers’ die wetenschap & technologie volgens de didactiek van onderzoeken
en ontwerpend leren in de basisscholen kunnen implementeren. Dit scholingstraject waarbij
Windesheim Flevoland een post HBO opleiding opzet. De trekkers wordt gefaciliteerd om
een kring van professionele leergemeenschappen op hun scholen te vormen.
In het kader van digitale geletterdheid en mediawijsheid zijn ervaringen van proeftuintjes
binnen het basisonderwijs uitgewisseld. Dit sluit goed aan bij een breder programma dat
door de Flevobibliotheek en haar partners kunnen worden aangeboden (fablab, Code-uur).
Een subsidieaanvraag voor een programma “zelfsturing exploreren in de directe
leeromgeving” gericht op de jonge kinderen is in voorbereiding (SKL).
De Kubus heeft o.a. het programma de Culturele Haven. Tevens wordt onderzocht of er een
programmatische verbinding tussen cultuur en techniek kan worden gemaakt.
Met MBO College heeft het programma Leren van Topsport mentaliteit uitgevoerd en
programmatisch verbreed naar een excellentieprogramma voor topmentaliteit.
De activiteiten van het Technasium zijn in de loop van dit jaar binnen de scope van het
programmateam gebracht. De werkzame bestanddelen die in het concept “Technasium”
zitten leveren voor het programmateam inspirerende aanknopingspunten om Lea lijn 4,
vaardigheden voor de 21 ste eeuw verder door te ontwikkelen. Het Technasium heeft een
‘plan van aanpak onderwijs nieuwe digitale technieken in het voortgezet onderwijs in
Flevoland ingediend’.
Met betrekking tot de ontwikkeling van de Technocampus zie verantwoording lijn 3.
Het Technasium lijkt ook een brugfunctie te vervullen tussen het onderwijsprogramma
“onderwijs en ondernemen” uit de kadernota duurzaamheid en de lokaal educatie agenda.
Naast de verbinding met ondernemers, die ook al onderdeel uitmaakt van programmalijn 3
komen nu nieuwe partners op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid in beeld die
programmatisch een belangrijke rol kunnen gaan spelen in het programma vaardigheden
voor de 21 ste eeuw. Dat zal in 2016 nader geconcretiseerd gaan worden.

2

“dr. Hanno van Keulen, Nieuwsgierig naar de wereld Opleiden en opvoeden in verbondenheid met de
omgeving, lectorale rede 11.12.2014, blz. 21
3 Idem blz. 41
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3. Werkagenda voor 2016
Voor 2016 staan de volgende thema’s geprogrammeerd:
Daar waar 2015 vooral een verkennend karakter had zal in 2016 LEA lijn 4 moeten worden
geconcretiseerd. Daarbij zal de focus gericht worden de onderwijsprofessionals, door
professionele leergemeenschappen in positie te brengen, om zich zo te professionaliseren in
vaardigheden voor de 21 ste eeuw, zich te laten inspireren en te experimenteren met de
vaardigheden voor de 21 ste eeuw.
Naast het programma ‘onderzoekend en ontwerpend leren’ dat verder uitgerold zal worden,
verwachten we concrete projecten rond “zelfsturing exploreren in de directe leeromgeving’,
‘digitale geletterdheid’ en cultuur en techniek. Of het programma onderwijs in nieuwe digitale
technieken kan worden uitgevoerd is sterk afhankelijk van voldoende medefinanciers.
De nieuwe sporen die ontwikkeld gaan worden in het werkprogramma “onderwijs en
ondernemer” uit de kadernota duurzaamheid zal een nieuwe impuls geven om het
programma vaardigheden voor de 21 ste eeuw te laden. Het excellentieprogramma van het
MBO. Leren van “top” mentaliteit zal worden doorontwikkeld naar verbrede
mentaliteitsprogramma’s.
Het programmateam zal in het voorjaar van 2016 een LEA brede conferentie organiseren
met als centrale thema vaardigheden voor de 21ste eeuw.
Het laden van het programma vaardigheden voor de 21 stel in Lelystad loopt samen met een
landelijk advies
traject o.l.v. prof. Paul Schabel, die zich in opdracht van de regering buigt over de vraag
“Welke kennis en vaardigheden moeten leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs
leren om klaar te zijn voor hun toekomst? “4
Het platform stelt in haar concept advies:
Toekomstgericht onderwijs biedt scholen de flexibiliteit om hun aanbod zo in te richten dat
het past bij hun leerlingen en onderwijsvisie, hun wijk en regio, en om het aanbod van
organisaties en professionals buiten de school optimaal te benutten. Het Platform stelt
onderwijs voor waarin leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs:
 werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
 een vaste kern van basiskennis en -vaardigheden leren
 die kennis en vaardigheden verdiepen of verbreden op basis van eigen mogelijkheden
en interesses
 vakoverstijgend leren, denken en werken.
Deze inzichten zal het programmateam meenemen in het verder uitwerken van het
programma Lea lijn 4.

4

Voorlopig advies: http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2015/09/Hoofdlijn-advies-Een-voorstel-

Onderwijs2032.pdf
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4. Middelen
Voor de lijn wordt ten laste van het budget 2016 gebracht:
Nr Actie
1
LEA brede Inspiratiebijeenkomst
2
Onderwijs en nieuwe digitale technieken
3
het opzetten van een netwerk van professionele
leerkringen

bedrag
€ 15.000
€ 25.000
€ 20.000

dekking
LEA
LEA
LEA
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Overzicht in te zetten middelen
Overkoepelend voor alle lijnen wordt momenteel een website aangemaakt in PLEIO, dat kan
dienen als uitwisselingskanaal voor de lijnen, verschillende groepen daarbinnen en voor
andere belangstellenden. Voor het onderhoud daarvan wordt nog een klein bedrag van 5000
euro geraamd.
Ten slotte is aan Windesheim gevraagd de monitoring van de LEA resultaten te gaan
verzorgen. Hiervoor heeft Windesheim een plan ingediend. De kosten zijn eveneens in het
overzicht meegenomen.
nr
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Actie
Taalklas
Onderzoek en implementatie duurzame samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven
Loopbaanoriëntatie als rode draad in het onderwijs, zodat
meer jongeren bij hun opleidingskeus blijven en een
arbeidsrelevante opleiding kiezen;
Campusontwikkeling Amsterdam Lelystad Airport
Traject SVOL lerende stad
Werkprogramma duurzaamheid
Curriculum ontwikkeling entree arbeid
LEA brede inspiratiebijeenkomst
Onderwijs en nieuwe digitale technieken
het opzetten van een netwerk van professionele leerkringen

bedrag
40.000
10.000,-

dekking
LEA
LEA

20.000
20.000
20.000
30.000
15.000
25.000
20.000

20.000,uit LEA
(2015)
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA
LEA

Uitvoering plan EED t.b.v. Primair onderwijs, trekker
samenwerkingsverband primair onderwijs
Evaluatie en uitrol versterking aansluiting CJG/JGT en Primair
onderwijs, trekker samenwerkingsverband primair onderwijs
Versterking van de basis: pedagogisch klimaat PO, in
afstemming met besturen
Community of Practise, academische werkplaats, trekker
samenwerkingsverband voortgezet onderwijs
Evaluatie sociaal emotioneel basisprogramma VO en
opstellen plan, trekker besturen voortgezet onderwijs
Evaluatie vaardigheden Marzano 1.0 en opstellen plan
Marzano 2.0 en uitvoering Marzano 2.0, trekker bestuur MBO
College Flevoland
Communicatie (onderhoud website/pleio)
monitor
totaal

10.000

LEA

pm

LEA

PM

LEA

10.000

LEA

15.000

LEA

40.000

LEA

5.000
19.000
270.000

LEA
LEA

