De Bossche Educatieve
Agenda 2017-2021
Kinderen en jongeren
ontwikkelen hun talenten
De gemeente, kinderopvang, primair
en voortgezet onderwijs vinden het
belangrijk dat kinderen en jongeren zich
zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Zo krijgen zij de vaardigheden die in de
21e eeuw nodig zijn.
In de Bossche Educatieve Agenda (BEA)
staat hoe we dit aanpakken en welke
activiteiten we hiervoor organiseren.

Wist je dat?

“In de BEA staan vijf belangrijke punten.
Hiermee gaan we samen aan de slag.”
Hoe betalen we dat?

Wil je
meer weten?

burgerschapsvorming
We bevorderen dat iedereen kan en
wil bijdragen aan de samenleving.
3. Ononderbroken
ontwikkeling 0-18 jaar
We zorgen dat iedereen zich kan
ontwikkelen zonder drempels en
onnodige hobbels. Kinderopvang,
basisonderwijs en voortgezet
onderwijs zorgen voor een
samenhangend aanbod.
4.Verbinding opvang en
onderwijs met jeugdhulp
Is er meer zorg nodig voor een
kind dan onderwijs en opvang
kunnen bieden? Dan zijn de lijnen
kort naar het aanbod jeugdhulp.

op www.s-hertogenbosch.nl/
onderwijs

5. Ontwikkeling kwaliteit
van organisaties
We helpen elkaar met het
verbeteren van de kwaliteit.
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Alle partijen betalen samen
activiteiten uit bestaande
onderwijsmiddelen en uit subsidies
(stedelijk/landelijk/Europees).
De gemeente geeft ook subsidies
via het Onderwijs Innovatiefonds.
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Er in ’s-Hertogenbosch
31.428 0-18 jarigen zijn?
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