leren in oss,
zo doen we dat!

visie op een leven lang leren en ontwikkelen in de gemeente oss
Oss is een open leergemeenschap waar individuen in verschillende omgevingen een leven lang leren en zichzelf ontwikkelen om van betekenis te
zijn voor zichzelf en voor de maatschappij. Hiervoor werken onderwijs, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente Oss vanuit een
gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid samen aan dynamische en contextrijke leermogelijkheden, voor jong en oud en voor zowel
individueel leren als voor leren in een sociale context. In Oss krijgen alle talenten een kans en tellen alle talenten mee.
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plan van aanpak

aanleiding
De gemeente Oss heeft het initiatief genomen
om samen met haar partners een nieuwe
visie op leren en ontwikkelen te formuleren.
De belangrijkste aanleiding om aan de slag
te gaan met deze visievorming, is het belang
van een leven lang leren en ontwikkelen in de
huidige snel veranderende maatschappij. Dit
is een belangrijke voorwaarde om als individu
volwaardig mee te kunnen blijven doen.
doel nieuwe visie op leren en ontwikkelen
Samen met haar partners wil de gemeente ervoor zorgen dat Oss een open leergemeenschap
is waar alle Ossenaren, jong en oud, met en van
elkaar leren. Een leergemeenschap waar het
leren altijd en overal plaatsvindt en waardevol
is, waar kwalitatief goed onderwijs geboden
wordt, waar doorgaande leerlijnen zijn, waar
praktijk en theorie bij elkaar komen, waar
instellingen en bedrijven leren en ontwikkelen
hoog op de agenda hebben staan en waar voor
elk individu een goed vervolgtraject is.
betrokken partijen
• Osse onderwijsinstellingen
• Kinderopvanginstellingen
• De Bibliotheek
• De Volksuniversiteit
• Talentencampus Oss
• Ondernemersverenigingen OIK en TIBO
• Ons Welzijn
• Sportverenigingen en andere
maatschappelijke partners

het proces
Op 27 mei 2016 heeft de gemeente Oss een
co-creatiesessie georganiseerd met bovengenoemde partijen met als doel komen tot
een nieuwe visie op leren en ontwikkelen in
Oss. Tijdens deze sessie is er een gezamenlijke
droom geformuleerd voor het onderwijs in Oss
met een aantal uitgangpunten. Na de co-creatiesessie is in overleg met partners een werkgroep geformeerd voor de
verdere uitwerking.
De werkgroep bestaat uit de volgende
deelnemers:
• Edith van Montfort van het SKBO namens
het basisonderwijs;
• Monique Wösten van Het Buitenschoolse
Net namens de kinderopvang;
• Jan van Vucht van Het Hooghuis;
• Ivo Vis van het Maaslandcollege;
• Richard van Ommen van
de Talentencampus;
• Odette Grundeken namens ondernemers
vereniging TIBO;
• Gerbert Wubs namens ondernemers	vereniging OIK;
• Emine Yildirim van de gemeente Oss.
Deze werkgroep heeft de droom uitgewerkt tot
een visie met 6 bouwstenen en het plan van
aanpak opgesteld.

de aanpak
We gaan onze visie waarmaken door een beweging te creëren in Oss. Hierbij
kiezen we voor een aanpak met 4 actielijnen. Bij de invulling van de actielijnen gaan we uit van de energie die in het maatschappelijk veld aanwezig
is op het thema een leven lang leren en ontwikkelen. We faciliteren hierbij
partijen om vanuit de aanwezige energie de samenwerking op te zoeken met
relevante partners en aan de slag te gaan. Door succesvolle initiatieven breed
onder de aandacht te brengen en met elkaar te delen willen we de komende
periode een sneeuwbaleffect creëren het gebied van een leven lang leren en
ontwikkelen in Oss.
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uitvoering

Het mogelijk maken van een leven lang
leren en ontwikkelen in Oss is een gezamenlijke opdracht van de gemeente en
betrokken partijen. Elke partij draagt hier
vanuit haar kerntaken aan bij. Dit plan
van aanpak richt zich op de extra activiteiten die uitgevoerd gaan worden vanuit
de nieuwe visie.
De coördinatie van de uitvoering van dit
plan van aanpak ligt bij de gemeente Oss
en de uitvoering bij de betrokken partijen
die mee willen doen. De samenwerking
tussen partijen wordt ondersteund door
de Talentencampus. Voor de uitvoering
van het activiteitenplan stelt de gemeente € 150.000,- beschikbaar.

activiteitenplan 2017 - 2018
Actielijn

Activiteiten

Resultaat/opbrengst

Wie

Wanneer

Kosten

1.

Week van: ‘Leren in Oss, zo doen we

Tijdens deze week wordt er door betrok-

Coördinatie:

2 oktober t/m

€ 7.500,-

Thema 2017:

dat!’ tijdens de landelijke week van

ken partijen extra aandacht besteed

Talentencampus

6 oktober 2017

per jaar
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aan het thema ‘Leren in Oss, zo doen we
5 oktober 2017

doen we dat!’

dat’ . Partners agenderen dit onderwerp

Betrokken

Programma:

binnen hun organisatie in deze week, er

partijen

-

Gezamenlijke studiedag op de dag

vinden activiteiten plaats, er ontstaan

van de leraar

nieuwe samenwerkingen en we laten

Gezamenlijke PO/VO conferentie

elkaar zien wat we doen.

-

(uitbreiden met MBO en opvang)
-

Activiteiten maatschappelijke
partners

-

Activiteiten bedrijfsleven

Publicatie activiteiten/weekagenda
Alle schooldirecteuren gaan 1 dag

Persoonlijke ontwikkeling deelnemers,
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leren van en met elkaar en netwerk
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instelling
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ven, maatschappelijke instellingen en
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Doelgroep: be-
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vorming

trokken partijen

2017

1 keer per jaar

€ 3.000,- per
jaar

Actielijn

Activiteiten

Resultaat/opbrengst

Wie

Wanneer

Kosten

2.

Stimuleringsregeling een leven lang leren

Meer innovatie op het gebied van leren

Gemeente en

2017 en 2018

€ 60.000,- per

Ontwikkeling inno-

en ontwikkelen

en ontwikkelen in Oss

werkgroep

3.

Organiseren 2 werksessies waarbij de

Opstellen educatieve agenda voor de

Coördinatie:

Opstellen Osse

gemeente Oss samen met opvang-en

gemeente Oss

Gemeente Oss

Educatieve Agenda

onderwijspartijen bepaald welk type

jaar

vatieve activiteiten
op het gebied van
leren en ontwikkelen
in Oss stimuleren

voor opvang, primair
onderwijs, voortge-

educatieve agenda bij Oss past en hoe

Opvang-en on-

daar invulling aan zal worden gegeven

derwijspartners

Voorjaar 2017

€ 1.000,-

€ 6.000,-

zet onderwijs
en MBO

4.

Promotie nieuwe onderwijsvisie, bewust-

Gemeente Oss

Voorjaar

Laten zien wat we

wording van het belang van leren en

en werkgroep

2017

doen en verbindin-

ontwikkelen en inspireren van de diverse
2017 en 2018

gen leggen

Animatiefilmpje nieuwe onderwijsvisie

Diverse communicatie activiteiten:

doelgroepen waarvoor de visie op leren

Gemeente Oss

-

Artikel Brabants Dagblad

en ontwikkelen bedoeld is

en betrokken

-

Gebruik Social Media

-

Initiatieven op website
Talentencampus plaatsen

partijen

€ 2.000,-

