1IJ1.
Gemeente
~'Emmen

Raadsvoorstel

jaar

stuknr.
Raad

2019

categorie

agendanr.

Stuknr.
B.enW.

A

8

19/362

enbaar OnderwÏs Emmen
Portefeuillehouder:

R. Wanders

Team:OOE
F.J. Nijland, telefoonnummer

140591

Aan de gemeenteraad
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1. Inleiding
Het bevoegd gezag stelt, conform artikel ró Wet op het Primair Onderwijs, ten minste eenmaal in de
vier jaar het schoolplan (Bestuurlijk Koersplan OOE) vast. Voor het Openbaar Onderwijs Emmen is het
college van Burgemeesters en Wethouders het bevoegd gezag, oftewel het schoolbestuur. Het
schoolbestuur is kaderstellend.

In het Koersplan worden de visie en beleidskaders op bestuurlijk niveau beschreven. Dit strategische
plan moet worden gezien als een leidraad voor het handelen van het bevoegd gezag en de scholen.
Deze leidraad is richtinggevend en geeft op hoofdlijnen weer wat er mag worden verwacht van het
schoolbestuur. Het Bestuurlijk Koersplan 2019 - 2023 is nu gereed. Na vaststelling door het college
wordt het Bestuurlijk Koersplan ter goedkeuring aangeboden aan de raad.
2. Beoogd effect
Dit bestuurlijk Koersplan is een geactualiseerde visie op de toekomst van het Openbaar onderwijs
Emmen, gericht op kwaliteit van het onderwijs in een nieuwe verzelfstandigde organisatie. De missie
daarbij is 'goed onderwijs'. Met de goedkeuring van dit plan door uw raad wordt er uitvoering gegeven
aan het advies van de Onderwijsinspectie en wordt er een striktere scheiding aangebracht tussen beleid,
uitvoering en toezicht. Daarbij wordt gerefereerd aan de informatiebijeenkomst "Onderzoek voor bestuur
en scholen" d.d. 10 april zoiç.

3. Argumenten
dit plan wordt uw raad geïnformeerd over voorgenomen kwalitatieve veranderingen.
Het betreft een beleidsdocument dat met alle relevante spelers in het onderwijsveld is afgestemd,
waaronder de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het Openbaar Onderwijs Emmen
(GMR OOE) op 4 april zorç.

1.1 Met

Dit is een kaderstellend plan dat wordt uitgevoerd via jaarplannen.
Het Bestuurlijk Koersplan is een meerjarig kaderstellend beleidskader, dat door het college wordt
vastgesteld. De uitvoering vindt plaats viajaarplannen. Jaarlijks stelt het college ook een
Bestuursbegroting en Bestuursjaarverslag op. Deze drie documenten worden ter goedkeuring voorgelegd
aan uw raad. De jaarplannen ontvangt uw raad ter informatie.
1.2

Hierdoor kan de raad zijn toezichthoudende rol invullen.
Met het goedkeuren van dit Bestuurlijk Koersplan stemt u in met het bieden van kwalitatief
hoogwaardig, toekomstgericht en eigentijds onderwijs op 31 openbare basisscholen binnen de gemeente
Emmen voor de planperiode 2019 - 2023.
2.1

4. Kanttekeningen
Geen.
5. Financiën
De financiële effecten van de diverse bestuurlijke jaarplannen worden betrokken bij de begrotingen in de
diverse jaren. Het uitgangspunt is dat de activiteiten voortkomend uit dit Koersplan binnen beschikbare
middelen worden gefinancierd. Dit vraagt mogelijk prioritering in enigjaar.
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6. Uitvoering
De beoogde doelen en effecten uit het bestuurlijk Koersplan worden onder mandaat van de
portefeuillehouder Openbaar Onderwijs door de algemeen directeur OOE gerealiseerd. Daarvoor worden
doelen in bestuurlijke jaarplannen nader uitgewerkt. Op doelrealisatie wordt via de planning en control
cyclus gestuurd.
Emmen, 21 mei 2019.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de burgemeester,

. ..--_P
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019, B&Wnummer:

besluit:
Het Bestuurlijk Koersplan

2019-2023

Openbaar Onderwijs Emmen goed te keuren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september
de griffier,

de voorzitter,
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Samenvatting Bestuurlijk Koersplan 2019 - 2023 OOE
Het Bestuurlijk Koersplan staat voor kwalitatief hoogwaardig, toekomstgericht en eigentijds onderwijs en
streeft naar optimale toegankelijkheid voor alle kinderen. Dit wordt vorm en inhoud gegeven vanuit de
waarden: Open, Sa.nen en Gelijkwaardig. We willen met het Koersplan leerlingen alle kansen geven hun
talenten te ontplooien en hun vaardigheden te ontwikkelen.
Ook voor het OOE geldt dat we te maken hebben met demografische ontwikkelingen in onze regio, zoals
een dalend leerlingenaantal en een veranderende samenleving (Trendbureau Drenthe, Drentse
Onderwijsmonitor 2018,2018). Dit betekent ook iets voor ons als OOE organisatie. We willen investeren
en bijdragen aan verdere samenwerking en in dialoog blijven met onze partners. Hierbij blijven we
natuurlijk nadrukkelijk rekening houden met onze maatschappelijke opdracht en context. Deze opdracht
kan het beste tot uitvoering komen in een organisatie, die initiatieven neemt, regie neemt op
kwaliteitsontwikkeling en vanuit eigenaarschap werkt aan optimaal draagvlak voor inhoudelijke en
organisatorische veranderingen.
Kernpunten van de bestuurlijke opdracht voor de periode 2019 - 2023
• In de komende planperiode zal de omvorming naar een volledig zelfstandig schoolbestuur plaatsvinden.
• Kinderen zijn ontwikkelbaar en leerbaar.
• Doelen en resultaten worden d.m.v. een kwaliteitscyclus geborgd, verbeterd of veranderd.
• Inzet en middelen worden effectief en doelmatig ingezet.
• De leer- en ontwikkelbehoefte van leerlingen staat in het aanbod centraal.
• Er wordt geïnvesteerd in professioneel en bekwaam personeel.
• Op basis van een omgevingsanalyse wordt er samengewerkt met onderwijspartners, ketenpartners en
gemeenten aan kansen en uitdagingen in onze omgeving om het onderwijs aan kinderen te versterken.
• Het inrichten van een effectieve en efficiënte onderwijsorganisatie, die werkt binnen de rijksvergoeding.

