Convenant periode 2019 - 2023

Inleiding
Onderwijsorganisaties (PO-, VO-, MBO- en HBO-schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden) en gemeenten hebben behoefte aan goede
afstemming en transparante besluitvorming op regionaal niveau.
Het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland (RBO-ZK) geeft
invulling aan deze behoefte. Daarmee geeft het RBO-ZK vorm aan de Regionale
Educatieve Agenda (REA) die aanvullend is aan de Lokale Educatieve Agenda’s
(LEA’s). Het Regionaal Besturenoverleg Onderwijs biedt een structuur waarmee
toekomstige ontwikkelingen kunnen worden vertaald naar regionaal maatwerk.
In dit kader is er aanvullend – op basis van wettelijke verplichting - het Op
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen gemeenten en
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In dit OOGO worden de
gemeentelijk jeugdplannen en de ondersteuningsplannen van de
samenwerkingsverbanden besproken, afgestemd en waar nodig na overleg
aangepast. Tevens wordt een meerjarenagenda vastgesteld. Dit OOGO wordt
twee keer per jaar separaat gevoerd en voorbereid in het Platform Jeugd
(beleidsambtenaren jeugd en samenwerkingsverbanden).
In dit convenant zijn de agenda en de organisatie van het RBO-ZK vastgelegd,
gebaseerd op een evaluatie van de 2 voorgaande convenantsperiodes (2010 2018), met toevoeging van actuele onderwerpen.
Het vaststellen van de regionale thema’s
Meer en meer vormt de regio het schaalniveau waarop een samenhangend
onderwijsbeleid vorm krijgt. De vorming van de samenwerkingsverbanden en de
decentralisatie van de jeugdhulp illustreren dit. Ook de mobiliteit van leerlingen
vraagt om regionale afstemming.
Goede aansluiting tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs is essentieel
voor een goede schoolloopbaan van alle leerlingen. Datzelfde geldt voor de
aansluiting tussen praktijkonderwijs, vmbo, mbo, havo, vwo en hbo. Maar ook bij
op- of afstroom, is het de maatschappelijke opgave voor scholen om leerlingen
optimale kansen te bieden met bijpassende begeleiding. Het organiseren van de
juiste extra aandacht en zorg op het juiste moment staat hierbij centraal. Bij dit
alles is afstemming met het regionale VSV-beleid (gemeente, MBO en VO) van
groot belang.
Gemeentebesturen hebben wettelijke taken op het terrein van leerplicht en een
belangrijke verantwoordelijkheid voor het faciliteren van onderwijshuisvesting.
Deze onderwerpen geven aan dat regionale afstemming en besluitvorming
essentieel is.
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De gezamenlijke uitgangspunten zijn:
Het RBO-ZK berust op de gezamenlijke wil om het gehele onderwijsproces in de
regio op hoog niveau te organiseren.
Het RBO-ZK bestaat uit bestuurders.
De grenzen van het RBO-ZK
Het werkingsgebied van het RBO-ZK omvat de gemeenten Heemstede,
Bloemendaal, Zandvoort, Velsen*, Haarlem en Haarlemmermeer** (alleen voor
scholen die vallen onder het werkingsgebied van passend onderwijs in ZuidKennemerland).
De organisatie van het RBO-ZK
• Aan het Regionaal Besturenoverleg nemen alle schoolbesturen in de regio
deel, waarbij de éénpitters uit het PO -indien gewenst- zich kunnen laten
vertegenwoordigen door één van hen. Tevens de besturen van de
samenwerkingsverbanden. Ook de portefeuillehouders onderwijs/jeugd van de
deelnemende gemeenten zijn deelnemers, maar kunnen zich door één van
hen laten vertegenwoordigen.
• Het Regionaal Besturenoverleg wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter
die ‘thuis’ is in regionale onderwijskwesties.
• Het RBO-ZK komt tenminste drie maal per jaar bijeen.
• De naam van de agendacommissie is gewijzigd in regiegroep RBO-ZK. De
regiegroep heeft tot taak ervoor te zorgen dat de onderwerpen uit de
Regionale Educatieve Agenda worden geagendeerd en dat de bijeenkomsten
zodanig worden voorbereid dat deze bijdragen aan de regionale samenhang en
samenwerking tussen de partners in het RBO en bijdragen aan de beoogde
resultaten uit de REA.
• De regiegroep volgt de voortgang van de vaste werkgroepen en stelt deze in
de gelegenheid om desgewenst besluitvorming in de vergadering in te
brengen.
• De regiegroep beheert de financiën van het RBO en draagt zorg voor een
begroting en een jaarafrekening De penningmeester stelt daartoe jaarlijks (per
kalenderjaar) een begroting op voor de gezamenlijke activiteiten en verzorgt
ook de afrekening. Deze afrekening dient altijd op € 0,-- te eindigen en het
RBO-ZK bouwt geen reserve op. Een overschrijding wordt afgerekend met de
leden. De begroting wordt in de najaarsvergadering aan de leden van het RBO
ter goedkeuring voorgelegd. De verantwoording wordt in de
voorjaarsvergadering besproken en vastgesteld.
*
**

Gemeente en VO-schoolbesturen participeren wel; PO-schoolbesturen participeren niet.
PO-schoolbesturen wel; VO-schoolbesturen zijn er niet apart. De gemeente Haarlemmermeer neemt geen
deel wel aan OOGO.
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• In beginsel is gekozen voor de opzet dat de bijeenkomsten van het RBO een
vaste structuur volgen: eerst een deel lopende en organisatorische zaken en
vervolgens een thema-deel gebaseerd op de REA.
Samenstelling regiegroep:
Naast de onafhankelijke voorzitter bestaat de regiegroep uit:
twee vertegenwoordigers vanuit het PO, twee vanuit het VO en een
portefeuillehouder namens de gemeenten.
Een secretaris verzorgt de administratieve werkzaamheden van zowel de
regiegroep als van het RBO-ZK.
Overige Uitvoeringsafspraken
• In het RBO-ZK wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande
capaciteit voor secretariële en coördinerende werkzaamheden en voor de
bemensing van werkgroepen.
• Onder het RBO-ZK functioneren vaste en tijdelijke werkgroepen die thema’s
op verzoek van het RBO-ZK (verder) ontwikkelen en ter bespreking en
instemming in het RBO agenderen.
• De werkzaamheden van het RBO-ZK worden zoveel mogelijk verricht door
medewerkers van de schoolbesturen zelf.
• De kosten worden verdeeld over de schoolbesturen naar rato van het aantal
leerlingen. De deelnemende gemeenten dragen een vast bedrag bij. Kosten
voor onderwerpen die alleen betrekking hebben op een schoolsoort worden
afzonderlijk begroot en verrekend.
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De agenda van het RBO-ZK voor de periode 2019 - 2023
Inleiding
Tijdens de evaluatie is geconstateerd dat de leden van het RBO-ZK meer
behoefte hebben aan inhoudelijke discussie over thema’s die actueel zijn. Er is
gekozen voor een vijftal thema’s/speerpunten met de mogelijkheid om nog
andere thema’s daaraan toe te voegen. Daarnaast heeft het RBO een aantal
vaste thema’s, zoals:
Vaste agendapunten
•

Nieuwkomersvoorzieningen
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk wordt gestreefd naar het
realiseren van optimale voorzieningen voor deze doelgroep in het
totaalaanbod van het onderwijs.
Voor het ITK geldt het vaststellen van begroting en jaarverslag van beide
bovenschoolse regionale voorzieningen, die op verzoek van het RBO worden
verzorgd.

•

Aansluiting PO-VO
Zorgdragen voor uitvoering procedures bij de overstap van leerlingen van het
primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

•

Regionale onderwijsmonitor
Het uitvoeren van de regionale onderwijsmonitor, bespreking van
onderzoeksresultaten en formuleren van vervolgacties, opdrachtformulering
ten behoeve van uitvoering door extern bureau, inclusief opstellen van het
contract.

•

Vakantieregeling
Het voorbereiden en vaststellen van de jaarlijkse vakantieregeling voor het
schooljaar na het lopende schooljaar op basis van de rijksregeling.

•

Begroting/jaarrekening RBO
Zie taken van de regiegroep.

Vastgestelde 5 thema’s (zie bijlagen):
• Aanpak personeelstekort
• (on)Gelijke onderwijskansen
• Internationalisering
• Verbinding onderwijs – jeugdhulp (overleg en afstemming hierover in OOGO)
• Veiligheid
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Tekenblad Convenant
Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland
Convenantsperiode 2019 - 2023

Onderstaande vertegenwoordigers van PO-, VO-, MBO- en HBO-schoolbesturen,
samenwerkingsverbanden en gemeenten stemmen in met het Convenant
Regionaal Besturenoverleg Onderwijs Zuid-Kennemerland 2019 -2023

Naam schoolbestuur/samenwerkingsverband/gemeente:
……………………………………………………

Naam vertegenwoordiger:
……………………………………………………

Functie:
……………………………………………………

Datum:
……………………………………………………

Handtekening
……………………………………………………
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