
leren in oss,  
zo doen we dat!



een leven lang leren voor iedereen
In Oss heeft iedereen leerrecht en krijgt iedereen 

de kans om zichzelf een leven lang te ontwikkelen. 

Dit is een vanzelfsprekende, gezamenlijke 

maatschappelijke verantwoordelijkheid van 

Ossenaren, onderwijs, ondernemers en de gemeente. 

Hier hoort een nieuw type bewijslast voor het leven 

bij. Iedereen is op zijn eigen manier verantwoordelijk 

voor het slagen van deze opdracht.

passend vervolg
Het onderwijs zorgt ervoor dat 

iedere deelnemer optimaal wordt 

voorbereid op een op zijn talent en 

passie afgestemd passend vervolg. 

Dat passend vervolg kan zijn een 

vervolgopleiding, maar ook een 

ander vervolgtraject, werk en/of 

vrijwilligerswerk. 

oss is een open leergemeenschap
Leren gebeurt formeel en informeel, is niet 

tijd- en plaatsgebonden en vindt daarom overal 

plaats, op school, bij de opvang, op de sportclub, 

op het werk etc. Het onderwijs, de onder-nemers 

en de lokale overheid zorgen er in Oss voor dat 

er verbinding is tussen het formele en informele 

leren. Dit door het creëren van dynamische 

leeromgevingen. 

maatwerk en 
gepersonaliseerd leren
In het onderwijs ligt de focus op 

de individuele ontwikkeling van 

de leerling/het individu. Deze 

krijgt vanuit de pedagogische 

opdracht van het onderwijs 

de persoonlijke aandacht, 

ondersteuning en passende 

zorg die nodig is. 

contextrijk en toekomstgericht 
onderwijs
Het onderwijs biedt een motiverende en 

inspirerende omgeving aan die uitdaagt tot leren, 

waar theorie en praktijk bij elkaar komen en waar 

jeugdigen de ruimte krijgen de competenties 

voor de toekomst te ontwikkelen. Het onderwijs 

biedt een creatieve broedplaats waar leerlingen 

hun talenten en passie kunnen ontdekken en 

ontwikkelen.

samenwerken
Onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties 

en de gemeente Oss werken in organische netwerken 

samen om gezamenlijk leer- en ontwikkel mogelijkheden 

te creëren en vanuit de eigen verantwoordelijkheden 

onderwijs en andere vormen van leren uit te voeren. In 

deze netwerken denken en handelen professionals op basis 

van mogelijkheden en kansen. Zij laten zich niet leiden 

door grenzen van organisaties en belemmerende regels, 

structuren en systemen.  

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.

visie op een leven lang leren en ontwikkelen in de gemeente oss



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 er-

voor 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 boven-

genoemde 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-crea-

tiesessie is in overleg met partners een werk-

groep 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.



actielijn 1 
Jaarlijks een thema cen-

traal stellen op het gebied 

van leren en ontwikkelen

Met de nieuwe visie dagen we 

alle Osse burgers en partijen 

uit om de visie samen met 

ons waar te maken. We willen 

met elkaar een gezamenlijke 

beweging in gang zetten.  

Focussen op een actueel 

thema zorgt voor herken-

baarheid, gevoel van urgentie 

en betrokkenheid. Voor 2017 

hanteren we de titel van dit 

document als thema ‘Leren in 

Oss, zo doen we dat!’. 

actielijn 2
Ontwikkeling innovatieve 

activiteiten op het gebied 

van leren en ontwikkelen 

in Oss stimuleren

In 2017 en 2018 dagen we 

partijen uit om innovatieve 

activiteiten te ontwikkelen. 

Hiervoor kunnen zij een sti-

muleringsbijdrage aanvragen 

bij de gemeente. Met deze 

actie streven we ernaar om 

partijen te stimuleren om met 

innovatie aan de slag te gaan.

actielijn 3
Opstellen Osse Educatieve 

Agenda voor opvang, pri-

mair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en MBO

De Lokale Educatieve Agen-

da is een instrument om het 

lokaal onderwijsbeleid vorm 

en inhoud te geven. De huidige 

opzet van de Lokaal Educa tieve 

Agenda in Oss vraagt om een 

verbetering. In 2017 gaan we 

samen met opvang-en onder-

wijsinstellingen in lijn met deze 

nieuwe visie een Osse Educa-

tieve Agenda opstellen en een 

passende overlegvorm bepalen.

actielijn 4 
Laten zien wat we doen en 

verbindingen leggen 

Oss kent veel mooie initiatie-

ven op het gebied van leren 

en ontwikkelen, maar helaas 

zijn deze niet altijd even goed 

zichtbaar. Daarom willen 

we nadrukkelijk stil staan 

bij het laten zien van wat 

we allemaal al doen. Dit kan 

andere partners inspireren, 

zij kunnen er van leren en er 

kunnen nieuwe samenwer-

kingsverbanden ontstaan. 

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 actie-

lijnen 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. 



uitvoering
Het mogelijk maken van een leven lang 

leren en ontwikkelen in Oss is een geza-

menlijke 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 activi-

teiten 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 gemeen-

te € 150.000,- beschikbaar.



1.  

Thema 2017:  

‘Leren in Oss, zo 

doen we dat!’

Week van: ‘Leren in Oss, zo doen we 

dat!’ tijdens de landelijke  week van 

het onderwijs

Programma:

- Gezamenlijke studiedag op de dag  

        van de leraar

- Gezamenlijke PO/VO conferentie  

       (uitbreiden met MBO en opvang)

- Activiteiten maatschappelijke  

       partners

- Activiteiten bedrijfsleven

Publicatie activiteiten/weekagenda

Tijdens deze week wordt er door betrok-

ken partijen extra aandacht besteed 

aan het thema ‘Leren in Oss, zo doen we 

dat’ .  Partners agenderen dit onderwerp 

binnen  hun organisatie in deze week, er 

vinden activiteiten plaats, er ontstaan 

nieuwe samenwerkingen en we laten 

elkaar zien wat we doen.

Coördinatie:  

Talentencampus 

Betrokken  

partijen

2 oktober  t/m  

6 oktober 2017

5 oktober 2017

€ 7.500,-  

per jaar

Alle schooldirecteuren gaan 1 dag 

meelopen in het bedrijfsleven of bij een 

instelling

Persoonlijke ontwikkeling deelnemers,  

leren van en met elkaar en netwerk-

vorming

Onderwijs-

partijen en 

bedrijfsleven

2017

Kennislunch voor onderwijs, bedrijfsle-

ven, maatschappelijke instellingen en 

gemeente met gastspreker 

Inspiratie, leren van en met elkaar, 

versterking samenwerking en netwerk-

vorming

Talentencampus

Doelgroep: be-

trokken partijen

1 keer per jaar € 3.000,- per 

jaar

Actielijn Activiteiten Resultaat/opbrengst Wie Wanneer Kosten

activiteitenplan 2017 - 2018



2.   

Ontwikkeling inno-

vatieve activi teiten 

op het ge bied van 

leren en ontwikkelen 

in Oss stimuleren

Stimuleringsregeling een leven lang leren 

en ontwikkelen 

Meer innovatie op het gebied van leren 

en ontwikkelen in Oss

Gemeente en 

werkgroep

2017 en 2018 € 60.000,- per 

jaar

3. 

Opstellen Osse  

Educatieve Agenda 

voor opvang, primair 

onderwijs, voortge-

zet onderwijs  

en MBO

Organiseren 2 werksessies waarbij de 

gemeente Oss samen met opvang-en 

onderwijspartijen bepaald welk type  

educatieve agenda bij Oss past en hoe 

daar invulling aan zal worden gegeven

Opstellen educatieve agenda voor de 

gemeente Oss

Coördinatie: 

Gemeente Oss

Opvang-en on-

derwijspartners

Voorjaar 2017 € 1.000,-

4. 

Laten zien wat we 

doen en verbindin-

gen leggen

Animatiefilmpje nieuwe onderwijsvisie Promotie nieuwe onderwijsvisie, bewust-

wording van het belang van leren en 

ontwikkelen en inspireren van de diverse 

doelgroepen waarvoor de visie op leren 

en ontwikkelen bedoeld is

Gemeente Oss 

en  werkgroep 

Voorjaar 

2017 
€ 6.000,-

Diverse communicatie activiteiten:

- Artikel Brabants Dagblad

- Gebruik Social Media

- Initiatieven op website 

       Talentencampus plaatsen 

Gemeente Oss 

en betrokken 

partijen

2017 en 2018 € 2.000,-

Actielijn Activiteiten Resultaat/opbrengst Wie Wanneer Kosten


