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Een korte update 

 

Met de focusagenda wil de regio met haar partners effectief samenwerken aan het gezamenlijke 
toekomstbeeld met speerpunten 
Deze focusagenda is besproken in het OOGO van 1 juli jl... Zij is het resultaat van een intensief 
interactief proces waarin alle partners hebben meegewerkt, waarin is gewerkt met een kopgroep 
vanuit gemeenten en samenwerkingsverbanden. Partners, waaronder schoolbestuurders, 
directeuren,  leerkrachten en ouders zijn bevraagd in groepsinterviews en diverse sessies zijn 
georganiseerd waaronder het focussymposium in april.  
 
Focusagenda als uitgangspunt voor verdieping 
Tijdens het OOGO is de focusagenda als uitgangspunt aangenomen zodat de zomerperiode 2021 
benut kan worden om in gesprek te gaan met alle partners en hun achterbannen. Om te prioriteren 
en doelen te stellen. De uitwerking van de actielijnen en het bepalen van de concrete activiteiten 
krijgt dan daarna verder vorm en resulteert in een concrete uitvoeringsagenda (nov 2022 vast te 
stellen in OOGO). 
 
Visuele samenvatting van de Focusagenda  

 

 

Om te komen tot een uitvoeringsagenda bepalen alle gemeenten en samenwerkingsverbanden : 
1. welke mogelijke activiteiten uit ‘de menukaart’ per actielijn zij uitgevoerd zouden willen 

zien (en welke niet); 

2. welke aanvullende activiteiten niet mogen ontbreken; 

3. welke activiteiten op regionaal niveau en welke op lokaal niveau uitgevoerd zouden 

moeten worden; 



 
 
 
 
 

 

4. welke lokale activiteiten zij zelf willen uitvoeren in 2022 en met welke partners zij hier in 

samenwerken en afspraken over hebben gemaakt; 

5. tijdens het OOGO van 13 oktober worden de mogelijke regionale activiteiten besproken: 

welke regionale activiteiten worden van de longlist (naar aanleiding van stap 3) op de 

shortlist gezet? En welke regionale activiteit(en) kiezen we voor 2022? 

6. tijdens het OOGO van 13 oktober wordt een overzicht met de lokale activiteiten gedeeld. 

 

Er is besloten om het OOGO van oktober te verplaatsen naar november. De leden van het OOGO 

leveren stap 1 t/m 4 ter voorbereiding hiervan aan. Er wordt een format verstrekt om de gewenste 

regionale activiteiten aan te leveren en om in de lokale activiteiten in uit te werken.  

 

Verder is een overeenstemming bereikt over een zevende punt. 

 

7. Alle leden van het OOGO laten het weten indien er punten in de focusagenda zijn die zij 

essentieel vinden om te wijzigen of aan te vullen.   

  

Ook deze punten worden aangeleverd ter voorbereiding op het OOGO in november.    

 

 


