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Focusagenda passend onderwijs 
- zorg voor de jeugd
 Binnen de regio Foodvalley wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen de domeinen 

Onderwijs en Jeugdhulp. Normaliseren, doorgaande ontwikkellijnen en inclusiviteit zijn hierbij kernbegrippen.

De gemeenten binnen regio FoodValley en de samenwerkings-
verbanden Onderwijs vinden het belangrijk dat we de effectiviteit 
van de samenwerking bevorderen. Dat doen we door focus aan 
te brengen en een realistische werkagenda te bekrachtigen voor 

een periode van drie jaar. Het proces om tot deze gezamenlijke 
focusagenda te komen is inmiddels gestart en de ambitie is om vóór 
de zomervakantie de focusagenda gereed te hebben. 

Waartoe dient de focusagenda? 

Met de focusagenda komen we tot een meer effectgerichte 
samenwerking tussen o.a. onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we 
voor kinderen in de regio FoodValley optimale ontwikkelkansen 
realiseren;
De focusagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen 
verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken en 
biedt de condities voor de uitvoering van de gezamenlijke ambities; 
De focusagenda geeft inzicht in de speerpunten waar we de komende 

jaren de focus op richten (onderwerpen die de komende jaren 
betrekking hebben op de verbinding van passend onderwijs met 
jeugdhulp).

Het eindresultaat vormt de overkoepelende koers en 
uitvoeringsagenda voor alle deelnemende organisaties waarbij het 
kind centraal staat. Tegelijkertijd is dit de leidraad voor de bestuurlijke 
agenda van het OOGO. 

Wie begeleiden dit proces? 

Marijke te Ronde en Naomi Klok (respectievelijk programmamanager 
Jeugd Jeugdhulpregio FoodValley en procescoördinator 
samenwerkingsverband Rijn Gelderse Vallei PO) hebben de eindregie 
op dit proces. Het opdrachtgeverschap is in handen van Thea de 
Graaf en Hans van Daalen (bestuurder samenwerkingsverband Rijn 
Gelderse Vallei PO en wethouder Barneveld). Daarbij is passende 
expertise ingeroepen om het participatieve proces in goede banen 
te leiden. Zunderdorp en SeederdeBoer vormen hiervoor een 
coproductie. Zij hebben stevige ervaring met dit type vraagstukken. 

Voor voldoende intern eigenaarschap en voor het borgen van 
samenhang en integraliteit is er een kopgroep met prominente 
actieve collega’s uit de regio verbonden. Angela Binken (gemeente 
Veenendaal), Monique Zeeman (gemeente Ede), Marion Schuilenburg 
(gemeente Rhenen) Pieter van Dijk (samenwerkingsverband VO), 
Gert van Roekel (samenwerkingsverband Berséba) en Shalini Sukhai 
(Jeugdhulpregio FV) komen regelmatig bij elkaar om de koers te 
bewaken en de agenda tot stand te brengen.

Tijdspad

Inhoudelijk bijdragen

In maart worden verschillende stakeholders geïnterviewd door de 
adviseurs van Zunderdorp en SeederdeBoer. Zij halen speerpunten 
van de regio op en verwerken dit tot een inhoudelijke bijdrage aan het 
focussymposium.

Op 8 april a.s. vindt een focussymposium plaats waarvoor vele 
betrokkenen vanuit onderwijs, gemeenten en jeugd(zorg) een 

uitnodiging ontvangen. In deze bijeenkomst worden de kaders 
van de focusagenda aangescherpt, voortkomend uit informatie uit 
deskstudie en de interviews. Het doel is om tot gedragen speerpunten 
en samenwerkingsafspraken te komen die onze professionals in de 
dagelijkse praktijk daadwerkelijk ondersteunen.

Vragen

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met Arie de Wit of 
Marijke te Ronde. Ook als je nog een goed idee voor de integrale 
samenwerking hebt of een essentieel onderwerp onder de aandacht 
wilt brengen, is hier ruimte voor.

Arie de Wit              arie.dewit@hieroo.nl   06-48538315
Marijke te Ronde   marijke.te.ronde@jeugdfv.nl 06-41327033
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