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Aan de Raad,

Elke dag gaan er ruim 18.000 kinderen en jongeren naar bijna 60 scholen op de Brabantse Wal. In de 
gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht zijn 44 basisscholen en is er een divers 
aanbod van speciaal onderwijs, middelbare scholen en beroepsopleidingen.

Het brede onderwijsaanbod in deze regio stelt onze inwoners in staat om mee te doen in de 
samenleving. Kinderen en jongeren kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een 
succesvolle start op de arbeidsmarkt - daar gaat het om. En ook daarna verdient iedereen een kans 
om een leven lang te leren.

Scholen en gemeenten staan samen aan de lat voor goed onderwijs. Om onze inwoners het beste 
op onderwijsgebied te kunnen bieden werken het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, 
Woensdrecht en Tholen aan de Onderwijsagenda Brabantse Wal.

Tijdens de Regionale Educatieve Agenda (REA) op 3 december 2018 hebben scholen en gemeenten 
een gezamenlijke prioritering gegeven aan de thema's en onderwerpen op de Onderwijsagenda. Per 
thema is een onderwerp gekozen waar we in 2019 extra aandacht en inzet aan besteden. Deze 
onderwerpen zijn:

1. Zorg in en om de school: Soepele verbinding met jeugdzorg.
Door intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg vindt betere afstemming plaats 
over de juiste ondersteuning voor een kind.

2. De school in de samenleving: Schoolgebouwen.
Voor goed onderwijs is een passend schoolgebouw nodig. Huisvesting moet het onderwijs 
zo goed mogelijk faciliteren, zowel kwantitatief als kwalitatief.

3. Doorgaande schoolloopbaan: Integreren voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs. 
Voor een soepele overgang tussen voorschoolse voorzieningen en de basisschool is 
samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wenselijk. Een vorm om dit te realiseren is 
een integraal kindcentrum (IKC).

4. Op weg naar werk: Aanpak van lerarentekort.
Het oplopende lerarentekort is een grote uitdaging voor het onderwijs. Deze prioriteit wordt 
opgepakt door scholen en schoolbesturen.
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De gekozen prioritering voor 2019 betekent geenszins dat er geen aandacht is voor de andere 
onderwerpen op de Onderwijsagenda, zoals het bestrijden van schooluitval en de aanpak van 
laaggeletterdheid. Een aantal van deze onderwerpen wordt reeds opgepakt en bovendien zal elk 
jaar een hernieuwde prioritering van de onderwerpen plaatsvinden. Daarnaast is de 
Onderwijsagenda Brabantse Wal nauw verbonden met andere regionale agenda's zoals de Agenda 
van de Toekomst (Samenwerkingsverbanden voor Passend onderwijs - Regio WBW), de Agenda 
Beroepsonderwijs West-Brabant en de Human Capital Agenda West-Brabant.

We zullen u periodiek informeren over de behaalde resultaten van de Onderwijsagenda Brabantse 
Wal.

Hoogachtend, y
burgemeester en wethouders van Steenbergy/n, 

de secretaris, de burgemeester,
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