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Beleidscoalitie
oprechte wens om samen te werken



De mainstream

Zelfontplooiing, 
autonomie, 
presteren

Het beste uit ons 
zelf halen

Groei is goed en 
moet. We willen 

alles

Hoge eisen aan onze 
kinderen en onze 

kinderen aan 
zichzelf

Men heeft  recht 
op…. 

Ruimte geven aan 
de ene kant leidt tot 

enorme 
verantwoordingslast 
aan de andere kant

We weten steeds 
meer. Steeds 
verdergaande 
specialisatie.

Segmentatie





Onderwijsraad 6 december 2019



De  adviezen: 

1

Het verbreden van teams

(interprofessioneel werken 
op locatie)





De IEB’er



2.
Inperken 
vrijstellingen 5a



3  Ouders en Kinderen als uitgangspunt

Privacy

Drang

Intensieve vrijwillige hulp



Appingedam, Delfzijl en Loppersum 15 oktober 2019

Brede lokale 
afspraken over 

jeugd onder regie 
van de gemeente

(ontwerp een 
lokale/regionale 
grondwet jeugd)

4



• OOGO Passend Onderwijs

• Lokaal of Regionaal Educatieve Agenda

(ontwerp een 
lokale/regionale 
grondwet jeugd)

Dekkers / Teeuwen in “Kloof tussen mens en systeem, vijf jaar Passend Onderwijs”,
borduren voort op mijn advies te komen tot een lokale/ regionale grondwet jeugd:

“Maak een solidariteitscontract in de regio met een gezamenlijk doelresultaat…….
het kan alleen werken met een  resultaatsverplichting per actor én met afspraken 
over onderlinge solidariteit. Hier horen ook probleemoplossende afspraken over financiering bij……” 



5. Monitoring op het 
niveau waarop de  
afspraken gemaakt zijn

Niet afrekenen, maar rekenschap afleggen en samen
bijstellen…..



6. Budgetten 
moeten poreuze 
randen hebben





Het denken 
staat niet stil

Verbreed het begrip 
Normaal

Ga nu echt het onderwijs 
vernieuwen: zie je de 
leerstof of zie je het kind? 





inspiratieregio’s 
en 

aandeelhouders

• Duurzaamheid samenwerking

• Betrokkenheid overheid (gemeente/regio)

• Onderscheidend op een of meer aspecten

• Steden en regio’s

• Plattelandsgemeenten

• Monitoring

• Rol ouders

• ……………….

Na het advies het programma Mét Andere 

Ogen



6 
Communities
of practice

Netwerkregie

Monitoring

PreventieJeugdgrondwet

Interprofessioneel 
werken

Onderwijszorg

arrangementen/

poreuze randen



onze middelen

Bewegen Leren Agenderen Organiseren

•Inspireren (o.a. presentaties)

•Vergroten van netwerk 

aandeelhouders

•Vergroten netwerk van 

inspiratoren

•Verbinden met andere 

bewegingen (bijv. ZvJ, 

Thuiszitters, kansrijke start, 16-

27)

•Coalitie: van denken naar doen

•Lerend netwerk

•Lerende aanpak volgens vaste 

cyclus. Onderdelen: Communities

of practice, Toolbox met Wat Werkt 

Dossier, inhoudelijke leeragenda, 

reflectienetwerk

•Leren in de inspiratieregio’s 

(individueel matchen en makelen)

•Stelselzaken te agenderen 

op de juiste tafel

•Op basis van koersoverleg, 

leeragenda, reflectiesessies.

•Overleggen volgens   

governance structuur 

(sturen, managen, uitvoeren)

•Activiteiten PB

•Contractering expertise

•Monitoring en rapportage

•Risicomanagement

•Kalender van 

bijeenkomsten waarbij we 

aansluiten



De vrijblijvendheid voorbij

Afspraken

Doelstellingen

Monitoren

Niet afrekenen, maar rekenschap afleggen



www.aanpakmetandereogen.nl

Wordt u aandeelhouder?

http://www.aanpakmetandereogen.nl/


Vragen – reacties –

interviews 


