Informeren samenwerkingspartners over de uitvoeringsagenda

Beste samenwerkingspartner,
Met dit bericht willen we jullie informeren over uitvoeringsagenda: Allen voor één: Uitvoeringsagenda
Onderwijs-Jeugd Midden Kennemerland. De gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest
en Velsen en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs IJmond en Voortgezet Onderwijs
Midden Kennemerland hebben de uitvoeringsagenda gezamenlijk opgesteld en vastgesteld, na veel
gesprekken met andere partners in het onderwijs- en jeugdveld.
In deze uitvoeringsagenda hebben we beschreven hoe we de samenwerking tussen onderwijs en jeugd
nog beter kunnen vormgeven om de ontwikkeling van kinderen op een goede manier te ondersteunen.
De uitvoeringsagenda is bedoeld voor alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar – met de focus voor dit
moment op de leeftijd 4 t/m 18 jaar – en voor iedereen die zich bezig houdt met onderwijs en jeugd.
In de uitvoeringsagenda werken we met een drietal speerpunten, welke verder zijn uitgewerkt in
beoogde resultaten en (sub)activiteiten.
1. Integrale aanpak

We hebben in onze regio een pedagogisch sterke structuur waarin
we een effectief en preventief aanbod organiseren/versterken zodat
de jeugdigen optimaal profiteren en gezond en veilig opgroeien.

2. Gelijke kansen

Gelijke kansen en talentontwikkeling voor iedere jeugdige. Alle
jeugdigen krijgen gelijke ontwikkelingsmogelijkheden en kansen. Alle
jeugdigen gaan naar passend leer-/werkaanbod en behalen hun startof beroepskwalificatie.

3. Inclusie

Jeugdigen krijgen een passend aanbod op school en/of zo thuisnabij
mogelijk. Ouders, jeugdigen en professionals zijn gelijkwaardige
gesprekspartners.

De uitvoeringsagenda zoekt verbinding met vele verschillende partijen en partners die allen al stappen
hebben gezet m.b.t. de verbinding onderwijs en jeugd. Er is al samenwerking, vaak verloopt dit al heel
goed, maar met de uitvoeringsagenda als gezamenlijk uitgangspunt, werken we nu graag verder met
jou als samenwerkingspartner om de concrete opdrachten en activiteiten vorm te geven en uit te
voeren. Naar verwachting zullen we hierover in februari contact met jullie opnemen.
Vanaf begin 2022 start de uitvoering van de uitvoeringsagenda, welke tot 2024 loopt. In 2024 wordt
de voortgang van de uitvoeringsagenda geëvalueerd en mogelijk bijgesteld ter voorbereiding op een
vervolg vanaf 2025.
Met vriendelijke groet,
De Regiegroep Onderwijs en Jeugd
Gemeente Beverwijk
Gemeente Uitgeest

Gemeente Castricum
Gemeente Velsen

Gemeente Heemskerk
Leerplein

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland

