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We streven ernaar dat in Almere alle kinderen gezond en veilig opgroeien en dat er geen enkel kind tussen
wal en schip valt. Daarom zetten we in op een inhoudelijke doorgaande lijn en zorgen we voor een goede
samenwerking tussen opvoeden en opgroeien, voorschoolse voorzieningen, onderwijs en de jeugdhulp.
Daarbij hebben we ook oog voor randvoorwaarden zoals veiligheid, huisvesting en gezondheid. Voor een optimale
ontwikkeling van kinderen is het ook van belang dat de overgangen in de onderwijskolom goed geregeld zijn
en zo soepel mogelijk ervaren worden door kinderen (en ouders). Dit begint bij de overgang van de voorschool
naar het primair onderwijs en krijgt vervolg in de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Een
goed schooladvies voor vervolgonderwijs is daarbij belangrijk, maar ook de door- en uitstroom richting arbeid is
onderdeel van een goede doorlopende lijn. Ook belangrijk is een divers naschools aanbod, hierbij denkend aan
aanbod gericht op kunst, cultuur, techniek en sport. Deze ambities op gebied van onderwijs, sluiten aan de bij
de ambities van het OOGO tussen de gemeente en het samenwerkingsverband passend onderwijs Almere (POA).
Gemeente Almere, POA, de schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs,
hoger beroeps onderwijs en de voorschoolse voorzieningen willen één OOGO voeren vanuit de Jeugdwet en de Wet
passend onderwijs. Het doel hiervan is bekrachtiging van het partnerschap en het realiseren van een doorlopende
leer- en ontwikkelingslijn vanuit ieders verantwoordelijkheid. Daar dit aansluit bij de programmalijnen zoals we
deze formuleren in de LEA proberen we de ambities van het OOGO zoveel te verweven in de LEA.
Over vier jaar willen de samenwerkende partijen van voorschoolse voorzieningen, het onderwijs en de gemeente
het volgende bereikt hebben:

Programmalijn 1: Passende ondersteuning voor elk kind
• Voor alle kinderen is er ‘passende ondersteuning’ gedurende de gehele (voor-)schoolcarrière 0-23 jaar’.
• Alle kinderen 4-18 jaar gaan naar school, tenzij er een geoorloofde en onderbouwde reden is die voldoet aan
wet- en regelgeving.
• Een toegankelijk voorschools aanbod voor alle kinderen
• Alle (voor-)scholen werken samen met ouders (en hun kinderen 0-18 jaar) waarbij er sprake is van educatief
partnerschap.

Programmalijn 2: Doorlopende lijnen en verbindingen in de voorschool- en onderwijs loopbanen
van kinderen
• Er is een verticale leer- en ontwikkelingslijn 0-23 jaar, waarbij alle overgangen, breuken of lacunes in de (voor-)
schoolloopbaan van kinderen (van het ene jaar naar het volgende jaar) zijn geslecht.
• Er is een horizontale leer- en ontwikkelingslijn 0-23 jaar, waarbij organisaties (zoals jeugdgezondheidszorg,
jeugdhulp, opvang, welzijn, veiligheid, passend onderwijs, cultuur, sport en bedrijfsleven) optimaal
samenwerken. Hierbij wordt ook gedacht aan een aanbod buiten schooltijden om.

Programmalijn 3: Kwalitatief goed voorschools- en onderwijs aanbod
• Het taalniveau van 0-23 jarigen is minimaal op landelijk niveau, daartoe is een breed Almeers aanbod van
taalstimulering beschikbaar.
• Er zijn geen onvoldoende scholen in Almere en goede scholen nemen toe.
• Er is een breed en kwalitatief aanbod van opleidingen in Almere, zowel op het mbo als het hbo.
• Er zijn voldoende kwalitatief goede professionals in de voorscholen, in het onderwijs en in het naschools aanbod.

