
 

 

Agenda BV2 Onderwijsvisie 05-04-2022 

Datum bijeenkomst : 5 april 2022 

Aanvang : 20.00 uur tot 22.00 uur  

 

Locatie : Yuverta MBO Geldermalsen, Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7, Geldermalsen.  

 

 

Voorzitter : Bram Wesselo 

Griffier : Hans van der Graaff 

 

 

 

 

Tijd Onderwerp/activiteit  Spreker 

 

19.30 – 20.00 Inloop 

 

20.00 – 20.10 Woord van welkom en toelichting doel van de avond Wethouder Govert van Bezooijen  

Op 30 november 2021 is het startdocument van de Onderwijsvisie besproken in de 

gemeenteraad. Het startdocument is enthousiast ontvangen en de raadsleden willen graag 

ook zelf input leveren voor de definitieve versie van de Onderwijsvisie. Deze mogelijkheid 

wordt hen geboden tijdens deze beeldvormende vergadering. 

Aan de hand van 5 onderwerpen kunnen de raadsleden input leveren voor de onderwijsvisie. 

In deze onderwerpen zijn alle 18 thema’s uit het startdocument ondergebracht.    

Met de input van de gemeenteraad wordt de Onderwijsvisie verder uitgewerkt. Het 

startdocument van de Onderwijsvisie wordt met deze uitnodiging meegestuurd. 

 

Per onderwerp is 20 minuten beschikbaar. Bij ieder onderwerp is een gespreksleider vanuit 

het onderwijs en een ambtelijk ondersteuner vanuit de gemeente (notuleren) aanwezig. De 

gespreksleider geeft een algemene toelichting op het thema en gaat in gesprek met de 

raadsleden en haalt input vanuit de raad op. Niet de raadsleden, maar de gespreksleiders en 

ambtelijk ondersteuners wisselen van ruimte. 

 
 onderwerp gespreksleider 

1 Doorgaande leerlijn: doorstroom PO/VO/MBO Dirk Vooijs / Carry van Tetering 

2 Passend onderwijs Peter Dirksen 

3 Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Marieke Hulsbergen 

4 Onderwijsachterstanden icm laaggeletterdheid Karen van Rijswijk 

5 Burgerschap en diversiteit, sociale en fysieke veiligheid Miriam van der Smissen 

 

20.10 - 20.30 Ronde 1 

 

20.20 - 20.40 Ronde 2 

 

20.40 - 21.00 Ronde 3 
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21.00 - 21.10 Pauze 

 

21.10 - 21.30 Ronde 4 

 

21.30 - 21.50 Ronde 5 

 

21.50 - 22.00 Plenaire terugkoppeling en afsluiting Wethouder van Bezooijen 

 

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 

   

 

 

 

 


