
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 28 maart 2023 

Registratienummer : 

Informatienotanummer : IN027  

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : 1 – Jaarplan onderwijsvisie 2023  

Onderwerp : Jaarplan onderwijsvisie 2023 

 

 

Onderwerp  

Jaarplan onderwijsvisie 2023 

 

Kennisnemen van 

Het jaarplan onderwijsvisie 2023  

 

Inleiding 

De Onderwijsvisie is op 20 december 2022 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Een 

onderdeel van de Onderwijsvisie is de uitvoeringsagenda 2023-2026. Vanuit de uitvoeringsagenda 

maken we een jaarplan voor 2023. In het jaarplan staan de onderwerpen die dat jaar prioriteit hebben. 

Dit doen we met de vertegenwoordigers van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het 

middelbaar beroepsonderwijs. 
 

Kernboodschap 

Met de bestuurders van het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn tijdens de Lokale 

Educatieve Agenda onderwerpen en prioriteiten voor 2023 bepaald. Dit noemen we het jaarplan 

onderwijsvisie 2023. 

 
De onderstaande onderwerpen uit de uitvoeringsagenda 2023-2026 nemen we op in het jaarplan 2023.  

▪ uit paragraaf onderwijsvisie: Versterking verbinding onderwijs en (jeugd)zorg > onderwerp: inzet 

en belang van het schoolmaatschappelijk werk. Onderdeel hiervan is de Beeldvormende 

vergadering op 4 april 2023. 

▪ uit paragraaf onderwijsvisie : Onderwijs voor iedereen > onderwerp: onderzoek naar de 

haalbaarheid en wenselijkheid van een reguliere nieuwkomersklas 

▪ uit paragraaf onderwijsvisie : Onderwijs en arbeidsmarkt > onderwerp: aansluiten onderwijs bij 

ontwikkelingen Regiodeal Fruitdelta, I-lab en Hub. Mogelijke uitbreiding onderwijsaanbod met 

HAVO- en VWO-opleidingen (bovenbouw) in West Betuwe 

▪ uit paragraaf onderwijsvisie : Onderwijshuisvesting > onderwerp: investeren in duurzame 

schoolgebouwen 

 

Naast bovenstaande onderzoeken we de mogelijkheden binnen de onderwerpen: 

▪ uit paragraaf onderwijsvisie: Brede ontwikkeling inwoners > onderwerp: Burgerschap en (seksuele) 

diversiteit. 
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▪ uit paragraaf onderwijsvisie: Onderwijs voor iedereen > onderwerp: taalontwikkeling en 

leesvaardigheid in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. 

 

Dat wil niet zeggen dat de overige onderwerpen geen aandacht verdienen: voor veel onderwerpen is 

een continu proces van toepassing. De bovengenoemde onderwerpen zijn echter met onze 

onderwijspartners als prioriteiten of onderzoekonderwerpen in 2023 gekozen. 

 

Consequenties 

Met het bepalen van de onderwerpen in het jaarplan onderwijsvisie 2023 spelen we in op actuele 

ontwikkelingen in onderwijsland. 

 

Financiën 

De uitwerking vindt in beginsel binnen de bestaande budgetten plaats. Mochten er extra middelen 

nodig zijn, dan brengen we dat in beeld. 

 

Communicatie 

Binnen de Lokale Educatieve Agenda’s zijn genoemde onderwerpen benoemd als prioriteiten voor 

2023. 

 

Vervolg 

De uitwerking van de benoemde onderwerpen doen we in samenwerking met de maatschappelijk 

partners. 

Op 4 april 2023 vindt een beeldvormende vergadering plaats waarbij we een belangrijk onderwerp uit 

de Onderwijsvisie èn het Nationaal Programma Onderwijs, het belang van de inzet op het 

schoolmaatschappelijk werk in zowel het primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs, willen 

bespreken. Over dit onderwerp ontvangt u eveneens een informatienota. 

 

Bijlage(n) 

1.Jaarplan onderwijsvisie 2023 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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