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Hilvarenbeek 22 augustus 2017 
 
College van B&W 
Vrijthof 
Alhier 
 
Betreft: Concept Lokaal Educatieve Agenda Hilvarenbeek 2018-2021 
 
Geacht College, 
 
De Participatieraad heeft het concept Lokaal Educatieve Agenda Hilvarenbeek (LEA) 2018-2021 
besproken. 
Daar het document zeer grondig is hebben we weinig opmerkingen. 
 
Algemeen 
 
De LEA 2018-2021 past goed bij het hedendaagse denken, zoals wij dat ook terugzien in het nieuwe 
concept Koersdocument Jeugdzorg. In het concept LEA wordt immers ook gesproken over ontschotting 
van organisaties en middelen en regionale samenwerking. Ook in dit document is duidelijk dat de 
verschillende elementen van het Sociaal Domein beter op elkaar gaan aansluiten. De gezamenlijke 
opdracht van de diverse organisaties en Kinderraad met de gemeente hebben daar zeker toe 
bijgedragen. Het concept LEA kenmerkt zich door zeer hoog ambitieniveau.  
 
Trends en ontwikkelingen 
 
Passend onderwijs 
Op bladzijde 4 wordt vermeld dat de aandacht voor thuiszitters is toegenomen. Onze vragen: ”Hoeveel 
thuiszitters van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn er Hilvarenbeek en heeft de aandacht 
ook daadwerkelijk geleid tot minder thuiszitters “? 
 
Regionale en lokale samenwerking door onderwijspartners. 
Dat Klik Kinderopvang en de Oude Vrijheid een personele unie willen vormen juichen wij toe. Wij vragen 
ons af welke mogelijkheden u ziet om de wet- en regelgeving te beïnvloeden om tot één organisatie te 
komen.  
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Ambities LEA vorm gegeven in vier speerpunten. 
 
Bij de ambities (bladzijde 5) zien we graag dat u bij punt 4 de bibliotheek toevoegt. Dat past bij de 
eerdergenoemde trends van “een leven lang leren”. 
 
Uw ambitie om alle kinderen thuisnabij onderwijs te bieden is prima, zeker als dat betekent dat bij 
onvoldoende leerlingen, de school blijft bestaan door slimme, innovatieve oplossingen.  
In het kader van passend onderwijs hopen wij dat u er met de ouders in slaagt voor kinderen met 
specifieke ondersteuningsbehoeften een “plekje” in Hilvarenbeek te vinden.      
 
Op pagina 8 schrijft u dat de Kinderraad actief betrokken is en blijft bij ontwikkelingen voor kinderen en 
jongeren. Wij adviseren u de leden van de Kinderraad na het verlaten van de basisschool nog 1 jaar op 
enige manier betrokken te houden bij de Kinderraad. Zij kennen immers als de ervaringsdeskundigen “de 
knip” in de doorgaande lijn van het onderwijs en kunnen de gemeente daaromtrent adviseren.  
In het kader van het betrekken van jongeren bij onder andere het Sociaal domein adviseren wij u ook 
een Jongerenraad in te stellen. 
 
Daar het basisonderwijs steeds meer de oefenplaats dient te zijn voor het (wereld)burgerschap missen 
wij bij de actielijnen daar meer aandacht voor.    
 
Ter bevordering van de participatie menen we dat de scholen en de gemeente een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben ouders te wijzen op de mogelijkheden die het Kindpakket en het 
gemeentelijk minimabeleid bieden.   
 
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van de actielijnen. 
 
Met vriendelijk groeten 
Namens de Stichting Participatieraad Hilvarenbeek 
 
B. Feldbrugge-Okhuijsen (secretaris) 
 
 


