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Inleiding 
Op donderdag 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het onderwijskansenbeleid ‘’Gelijke kansen voor ieder kind’’. Hiermee hebben we onze 

visie op het bevorderen van de onderwijskansen voor de periode 2019-2023 op hoofdlijnen bepaald.  

Onze visie 

Om alle kinderen in Zwartewaterland veilig, gelukkig en gezond op te laten groeien bieden we hen optimale ontwikkelingskansen. Sociale, economische of 

culturele omstandigheden mogen hierbij geen belemmering vormen. Het onderwijskansenbeleid is dienstbaar aan en is waar mogelijk geïntegreerd in het 

bredere preventiebeleid en in de zorgstructuur rondom de jeugd van Zwartewaterland.  

Vroegsignalering en preventie staan centraal. Ook bevorderen we de integratie van kinderen en hun ouders in de kinderopvang, op de basisscholen en 

daarmee binnen de Zwartewaterlandse samenleving. We bieden goede basisvoorzieningen voor alle kinderen en extra ondersteuning indien nodig.   

 

Zes pijlers vormen het fundament van het beleid. Namelijk: 

- Voorkomen van onderwijs- en ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen  

- Verbinding onderwijs en jeugdhulp 

- Bevordering integratie van anderstalige kinderen en hun ouders 

- Stimuleren van de taalontwikkeling  

- Stimuleren van sociaal emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen 

- Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien 

Inhoud van het uitvoeringsprogramma  

In dit uitvoeringsprogramma wordt dit beleid concreter gemaakt voor de periode 2019/2020. We vertalen hierbij de visie naar de praktijk. Per pijler wordt 

aangegeven welke activiteiten we gaan uitvoeren, wanneer we dit gaan doen, wie bij de uitvoering betrokken zijn en wat dit gaat kosten. Voor zover 

mogelijk zijn concrete en meetbare doelen opgenomen. 

Samen met partners 
Net als het visiedocument is ook het uitvoeringsprogramma samen met onze partners ontwikkeld. We hebben hierbij gebruik gemaakt van de eerder 

gevormde werkgroep. Hierin zijn scholen, voorschoolse voorzieningen, de jeugdgezondheidszorg en de gemeente vertegenwoordigd. Daarnaast is per pijler 

een beroep gedaan op aanvullende expertise of is een aparte werkgroep gevormd op themaniveau. 
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Monitoring en evaluatie 
We willen aan de hand van de (tussentijdse) resultaten jaarlijks tijdens het OOGO/LEA met onderwijs en voorschoolse aanbieders in gesprek over de 

voortgang van het onderwijskansenbeleid. Op basis hiervan kunnen dan bij de opstelling van het uitvoeringsprogramma voor een volgende periode zaken 

worden bijgesteld of andere accenten worden gelegd. 
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Pijler 1: Het voorkomen van onderwijs- en ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen 

 

Het belangrijkste instrument om onderwijs- en ontwikkelingsachterstand bij jongere kinderen te voorkomen is voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Voor- 

en vroegschoolse educatie bestaat uit speciaal voor jonge kinderen ontwikkelde programma’s welke tot doel hebben de kansen op een goede 

schoolloopbaan te bevorderen. Deze programma’s worden in Zwartewaterland aangeboden via alle peuterspeelgroepen. Al deze groepen werken met 

gemengde groepen waarin kinderen met en zonder VVE indicatie samen spelen. Op deze manier profiteert ieder kind van dit aanbod. In de komende 

periode willen we dit aanbod nog verder versterken.  

Dit doen we door realisatie van de volgende speerpunten: 

1. Verbreding van de doelgroep definitie 

2. Aanbod gratis derde dagdeel voor alle kinderen 

3. Passende subsidieregeling 

4. Stimuleren doorgaande leerlijn 

In onderstaande tabellen wordt aangegeven hoe we dit gaan realiseren. 

Speerpunt 1: Verbreding van de doelgroep definitie 

Activiteit Betrokkenen Planning realisatie Kosten 2019 Kosten 2020 Doelstelling Meetbaar resultaat (2020) 

De JGZ implementeert de 
verruimde definitie van de 
vve-doelgroep in haar 
interne werkproces. 

GGD Derde kwartaal 
2019 

- -  Kinderen met een 
verhoogd risico op een 
onderwijs- en 
ontwikkelingsachtersta
nd krijgen de 
benodigde extra 
ondersteuning 

 Meer kinderen maken 
gebruik van de PSG.  

 Het aantal geïndiceerde 
kinderen neemt van circa 
20 per jaar toe naar circa 
45.  

 Het deelname percentage 
van kinderen in de leeftijd 
van 2,5 – 4 jaar neemt toe 
van 86% naar 90%.  

Betrokken professionals 
(waaronder zorgcoaches en 
pedagogisch medewerkers) 
worden geïnformeerd over 
de verruimde doelgroep, 

Centrale Toegang 
Aanbieders vve 
 

Derde kwartaal 
2019 

- - Betrokken professionals 
(waaronder zorgcoaches 
en pedagogisch 
medewerkers) zorgen voor 
een goede toeleiding van 

Betrokken professionals 
(waaronder zorgcoaches en 
pedagogisch medewerkers) 
zijn op de hoogte van de 
route naar het aanbod.  
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het VVE aanbod en de wijze 
van aanmelden. 

de doelgroep naar het VVE 
aanbod. 

 

Speerpunt 2: Aanbod gratis derde dagdeel voor alle kinderen 

Activiteit Betrokkenen Planning realisatie Kosten 2019 Kosten 2020 Doelstelling Meetbaar resultaat (2020) 

Ouders van kinderen die 
gebruik maken van de PSG 
krijgen de mogelijkheid 
kosteloos een 3e dagdeel af 
te nemen.  

Aanbieders VVE Ouders informeren 
(zomer 2019) 
Start pilot SKZ 
(september 2019) 
Start aanbod 
Accrete (september 
2019) 

€ 32.000 
(uitgaande 
van 75 
peuters o.b.v. 
4 maand, start 
1 september 
2019) 

€ 175.000,- 
(uitgaande 
van 150 
peuters) 

Kinderen starten goed 
voorbereid op de 
basisschool, doordat ze 
optimaal profiteren van 
het aangeboden VVE 
programma door het 
aanbieden van extra uren. 

50% van de PSG kinderen 
maakt gebruik van het 3e 
gratis dagdeel. 
 
We gaan op zoek naar een 
methodiek om de effecten 
van de inzet van een 3e 
dagdeel inzichtelijk te 
maken. Dit is lastig, omdat 
we geen gebruik meer 
mogen maken van toetsing, 
we te maken hebben met 
gemengde groepen en de 
ontwikkeling van kinderen 
sprongsgewijs plaatsvindt.  

Per 1 juli 2020 wordt aan de 
VVE geïndiceerde kinderen 
16 uur per week VVE 
aangeboden. 

Aanbieders VVE 2e helft 2020 - € 41.000 
(uitgaande 
van 45 
kinderen) 

Per 1 juli 2020 voldoen we 
aan de nieuwe wettelijke 
verplichting om 16 uur per 
week VVE aan de 
geïndiceerde kinderen aan 
te bieden.  

50% van de geïndiceerde 
kinderen maakt gebruik van 
het VVE aanbod van 16 uur 
per week. Dit is 5,5 uur 
extra t.o.v. het regulier 
aanbod (deze uren zijn 
kosteloos voor de ouders).  

 

Speerpunt 3: Passende subsidieregeling 

Activiteit Betrokkenen Planning realisatie Kosten 2019 Kosten 2020 Doelstelling Meetbaar resultaat (2020) 

Het VVE programma wordt 
in alle PSG uitgevoerd. Alle 
PSG krijgen hiervoor een 

Aanbieders vve 2019 (met 
terugwerkende 
kracht) 

€ 80.000 € 80.000 Met behulp van de 
subsidie zijn aanbieders in 
staat alle kinderen op de 

Alle 14 PSG groepen bieden 
een landelijk erkend VVE 
programma aan.  
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subsidie. De hoogte van de 
subsidie is afhankelijk van 
het aantal groepen (max. 16 
kinderen per groep) die de 
PSG telt. Voor separate PSG 
is er een toeslag t.o.v. PSG in 
kindcentra. 

PSG een landelijk erkend 
VVE programma aan te 
bieden met de daarbij 
behorende extra 
faciliteiten en 
kwaliteitseisen.  

 

Speerpunt 4: Stimuleren doorgaande leerlijn 

Activiteit Betrokkenen Planning realisatie Kosten 2019 Kosten 2020 Doelstelling Meetbaar resultaat (2020) 

JGZ registreert en volgt alle 
VVE-geïndiceerde kinderen. 

GGD Continu - - De VVE geïndiceerde 
kinderen zijn in beeld, 
worden gevolgd en krijgen 
waar nodig de passende 
ondersteuning. 

Kinderen ontwikkelen zich 
positief in de tijd dat ze 
gebruik maken van het VVE 
aanbod.  

Er worden werkafspraken 
vastgelegd over de 
zorgstructuur op de 
voorschoolse voorzieningen 
en de ‘warme’ overdracht 
naar het basisonderwijs. 

Aanbieders VVE 
JGZ 
Onderwijs 

2e helft 2019 - - Alle voorschoolse 
voorzieningen hanteren 
dezelfde werkwijze ten 
aanzien van zorgleerlingen. 

 

Er wordt onderzocht op 
welke manier een digitaal 
volgsysteem een rol kan 
spelen in het optimaliseren 
van de doorlopende leerlijn 
van voorschools naar 
schools. 

Aanbieders VVE 
JGZ 
Onderwijs 

2e helft 2019 - € 15.000,- De doorlopende leerlijn 
van voorschools naar 
school is gewaarborgd. 
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Pijler 2: Verbinding onderwijs en jeugdhulp 
In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het goed opbouwen van zowel het Passend Onderwijs als van de jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van 

de gemeente. Het is nu het moment om te kijken naar het gezamenlijke belang van het kind. Hierbij denken we buiten de kaders van onze eigen organisatie 

en proberen we ontschot te werken. Het betreft hier een complexe materie waar verschillende disciplines een rol spelen.  

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe we dit gaan realiseren. 

Activiteit Betrokkenen Planning realisatie Kosten 2019 Kosten 2020 Doelstelling Meetbaar resultaat (2020) 

Bijeenkomst organiseren 
waarbij onderwijs en 
jeugdhulp bij elkaar komen 
om samen na te denken over 
het versterken van de 
onderlinge verbinding.  
Aandachtspunten hierin zijn: 

- Extra toerusten 
leerkrachten/IB’ers, 
zorgprofessionals 

- Onderzoek doen naar 
versterken/uitbreiden 
zorgteams 

- Vastleggen van concrete 
samenwerkingsafspraken 

- Ouders vertrouwd 
maken met het zorg – en 
jeugdhulpaanbod via 
school/gemeente 

Werkgroep vanuit 
onderwijs en zorg 

2e helft 2019 € 5.000,- - - Zorgvraag van jongere 
wordt in een vroeg 
stadium herkend en 
op de juiste wijze 
opgepakt. 

- School, ouders en zorg 
voelen zich 
gezamenlijk 
verantwoordelijk voor 
het veilig en gezond 
opgroeien van onze 
jongeren. 

- Alle scholen hanteren 
een eenduidige 
werkwijze t.a.v. 
toeleiding naar zorg.  

Er zijn concrete en niet 
vrijblijvende afspraken 
tussen de betrokken 
partijen vastgelegd als het 
gaat om zorgleerlingen.  

Vervolg geven aan de 
bijeenkomst verbinding 
onderwijs/jeugdhulp waarbij 
concrete invulling wordt 
gegeven aan 
bovengenoemde 
aandachtspunten.  

Werkgroep vanuit 
onderwijs en zorg 

2e helft 2019/2020 - € 30.000,-   
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Inventariseren of extra 
aandacht gewenst is voor de 
groep hoogbegaafde 
kinderen. 

Onderwijs 2e helft 2019 - - Scholen hebben de juiste 
expertise als het gaat om  
passende begeleiding bij 
hoogbegaafde kinderen.  
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Pijler 3: Bevordering integratie van anderstalige kinderen en hun ouders 

 

Een aantal scholen en voorschoolse voorzieningen in Zwartewaterland heeft te maken met een (grote) groep leerlingen waarvan Nederlands niet de eerste 

taal is. Dit noemen we NT2-leerlingen. Het gaat hierbij om kinderen van vluchtelingen en statushouders, maar ook om kinderen van bijvoorbeeld 

arbeidsmigranten. Het is belangrijk dat deze kinderen zich zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen maken.  

Scholen en voorschoolse voorzieningen kunnen hiermee een belangrijke rol spelen bij de integratie van deze kinderen en hun ouders in de 

Zwartewaterlandse samenleving. Deze voorzieningen vormen immers een natuurlijk ontmoetingspunt. Uit oogpunt van integratie heeft het dan ook onze 

voorkeur dat de kinderen in de eigen woonomgeving naar school kunnen gaan. Het gaat hierbij niet alleen om taalontwikkeling, maar ook over de bredere 

ontwikkeling van het kind.  

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe we dit gaan realiseren. 

Activiteit Betrokkenen Planning realisatie Kosten 2019 Kosten 2020 Doelstelling Meetbaar resultaat 
(2020) 

Op de korte termijn 
(schooljaar 2019/2020) 
wordt op de Aremberg,  De 
Vogelaar en De Toermalijn 
extra ondersteuning 
geboden aan nt2-leerlingen 
door een 
onderwijsassistent. Deze zal 
een aantal ochtenden per 
week worden ingezet. 
Hierin investeren gemeente 
en schoolbestuur 
gezamenlijk. 

Op Kop Gedurende het 
schooljaar 
2019/2020: Zodra 
onderwijsassistent 
beschikbaar is. 

€ 30.000,- - Door intensieve 
ondersteuning van de 
kinderen wordt de 
taalverwerving en 
taalontwikkeling 
gestimuleerd. 

Ca. 30 leerlingen nemen 
deel. 

We sluiten voor het 
ontwikkelen van nt2-beleid 
voor de langere termijn aan 
bij een traject dat de 
gemeente Steenwijkerland 
onlangs is gestart met 
diverse partners. Hierbij 

Gemeente 
Steenwijkerland, 
Op Kop, etc. 

Het project loopt in 
steenwijkerland in 
totaal drie jaar. Met 
name in het eerste 
jaar (2019/2020) zal 
de inventarisatie 
plaatsvinden. 

€ 0,- € 30.000,- - Dmv passend 
onderwijs + de juiste 
ondersteuning 
zorgen we ervoor dat 
anderstalige 
kinderen zonder 

Totaal aantal nt2-
leerlingen uit de 
inventarisatie. 73 
kinderen (d.d. 1-6-2019). 
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wordt geïnventariseerd 
welke ondersteuning in de 
diverse ontwikkelingsfases 
van het kind kan worden 
geboden. De uitkomsten 
van dit onderzoek worden 
vanaf schooljaar 2020-2021 
geïmplementeerd.  
 
 

achterstand van 
school gaan. 

- Wanneer een 
anderstalig kind in 
onze gemeente komt 
wonen is de 
ondersteuning- en 
onderwijsbehoefte 
goed in beeld voor 
zowel het kind als de 
professional en 
ouders.  

- Er is een beschikbaar 
ondersteunings- en 
onderwijsaanbod dat 
aansluit op de fase 
en leeftijd waarin het 
anderstalige kind van 
0-18 bevindt.  

We onderzoeken hoe de 
taalontwikkelingstrajecten 
op school bij kan dragen aan 
de versterking van de 
samenwerking tussen 
betrokken professionals en 
ouders.   

Taalpunt, scholen 2020 - - De samenwerking tussen 
betrokken professionals 
en ouders is versterkt. 

 

Gezinnen (met een 
migratieachtergrond) zijn 
goed geïntegreerd in de 
Zwartewaterlandse 
samenleving. 

Vluchtelingenwerk 2020 - - Anderstalige kinderen en 
hun ouders zijn op de 
hoogte van activiteiten 
die plaatsvinden. 
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Pijler 4: Stimuleren van de taalontwikkeling 
 

Het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen vinden we uitermate belangrijk. Dit doen we via verschillende projecten, die we zowel op school, 

voorschools als thuis in de gezinnen gaan uitvoeren. Naast het ontwikkelen van de taal wordt binnen dit onderwerp thema’s rondom het opvoeden en 

opgroeien meegenomen. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe we dit gaan realiseren. 

Activiteit Betrokkenen Planning realisatie Kosten 2019 Kosten 2020 Doelstelling Meetbaar resultaat (2020) 

Via het intensieve 
programma De 
Voorleesexpress wordt 
binnen gezinnen de 
taalontwikkeling 
gestimuleerd. Gezinnen 
worden gedurende het 
traject 20x thuis door een 
vrijwilliger bezocht. 

Bibliotheek, GGD - september 
2019: werving 
van nieuwe 
vrijwilligers 
start. 

€ 1.500,- € 1.500,- De taalontwikkeling binnen 
de gezinnen wordt 
gestimuleerd. 

20 gezinnen nemen deel 
aan het project. Er is geen 
wachtlijst meer. 

We starten een nieuw 
taalontwikkelingsproject 
‘BOEKen(ge)ZIN’, waarbij 
het stimuleren van het 
(voor)lezen wordt 
gekoppeld aan 
groepsbijeenkomsten voor 
de ouders over opvoeden en 
opgroeien. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt steeds 
een belangrijk thema onder 
de aandacht gebracht. 
Ouders gaan hier 
gezamenlijk mee aan de 
slag. Er zijn in totaal 6 
groepsbijeenkomsten. 
Steeds met een half jaar er 
tussen. De eerste 

GGD, bibliotheek - 4e kwartaal 
2019: werving 
deelnemers 
start via jgz. 

- 2e helft 2019: 
project wordt 
inhoudelijk 
voorbereid, 
materialen 
worden 
aangeschaft en 
personeel jgz 
wordt getraind. 

- Januari 2020: 
eerste 
bijeenkomst 
vindt plaats. 

€ 20.000,- € 25.000,- - Stimuleren van de  
taalontwikkeling bij 
kinderen.   

- Ouders informeren 
over hoe je het beste 
kunt voorlezen met je 
kind. 

- Ouders meenemen in 
het proces van een 
opgroeiend kind en 
per fase (extra) 
handvaten meegeven.     

- In alle 3 kernen hebben 
2 groepsbijeenkomsten 
van circa 15 ouders 
plaatsgevonden. Hierbij 
hebben we een bereik 
van 60% van de ouders 
met een eerste kind.  

- Ouders beoordelen de 
themabijeenkomsten 
met minimaal een 7 

- Binnen 60% van de 
gezinnen met kinderen 
in deze 
leeftijdscategorie wordt 
op een vast dagelijks 
moment voorgelezen. 
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bijeenkomst is op het 
moment dat het kind 6 
maanden oud is, de laatste 
op 3 jarige leeftijd. 

Het interventieprogramma 
Bouw in groep 2 t/m 4 van 
de basisscholen wordt 
gecontinueerd. 

Basisscholen Is al gestart. € 10.000,- € 10.000,- Door middel van een 
preventieve aanpak 
problemen met 
leesachterstanden, 
laaggeletterdheid en 
dyslexie effectief 
terugdringen. 

- Het programma wordt 
op alle 16 basisscholen 
in de groepen 2 t/m 4 
aangeboden. 

- Het aantal verwijzingen 
naar behandeling 
dyslexie is procentueel 
afgenomen t.o.v. 2017.  

Onderzoeken of er behoefte 
is aan een scholingsaanbod 
om de taalstimulering zowel 
binnen de peutergroep als 
binnen de onderbouw op 
school een extra impuls te 
geven.   

Voorschoolse 
voorzieningen 
Basisscholen 

2e helft 2019 - € 10.000,- Er is sprake van een 
doorgaande leerlijn op het 
gebied van taalstimulering 
van het voorschoolse naar 
de basisschool  
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Pijler 5: Stimuleren sociaal—emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen      

 

In het nieuwe onderwijskansenbeleid is er behalve voor de taalontwikkeling van kinderen ook nadrukkelijk aandacht voor de sociaal-emotionele en 

motorische ontwikkeling van kinderen. Op dit gebied worden op dit moment al diverse activiteiten georganiseerd en zijn er diverse projecten opgestart. 

Deze worden gecontinueerd. Aanvullend worden nieuwe activiteiten ontplooid. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe we dit gaan realiseren. 

Activiteit Betrokkenen Planning realisatie Kosten 2019 Kosten 2020 Doelstelling Meetbaar resultaat (2020) 

We continueren bestaande 
projecten als weerbaarheid 
op school, sova-training en 
schoolmaatschappelijk 
werk.  

Gemeente, 
scholen, 
voorschools, AMW 
De Kern 

Continu Wordt 
gefinancierd uit 
preventiebudget 
jeugd. 

Wordt 
gefinancierd uit 
preventiebudget 
jeugd. 

Deze projecten leveren 
een bijdrage in het kader 
van het ‘speerpunt 
‘’Lekker in je vel’ uit de 
preventienota jeugd. 

- 

Het KIES aanbod op de 
basisscholen wordt 
gecontinueerd en 
uitgebreid met een aanbod 
op het VO Agnieten 
College. 

2 KIES coaches Continu Wordt 
gefinancierd uit 
preventiebudget 
jeugd. 

€ 7.500,- - Kinderen, waarvan ouders 
zijn gescheiden, een 
onafhankelijke plek te 
bieden waar ze, niet 
gehinderd door loyaliteit, 
hun verhaal kunnen doen.  

Een gezonde leefstijl onder 
onze jongeren wordt 
gestimuleerd via het 
project JOGG en het 
programma ‘Kids en 
Gezonde leefstijl’ 

Buurtsportcoaches, 
scholen, 
voorschools, 
verenigingen, etc. 

4e kwartaal 2019: 
plan van aanpak 
JOGG gereed. 
 
Kids en gezonde 
leefstijl: continu 

€ 25.000,- € 25.000,- Levert een bijdrage aan 
speerpunt ‘’Lekker in je 
vel’ uit preventienota 
jeugd en speerpunt 1 uit 
het lokaal 
gezondheidsbeleid. 

Afname van het 
percentage kinderen en 
jongeren van 0-19 jaar met 
overgewicht met 2% eind 
2021. Vanuit de 
Jeugdsportmonitor 2016 is 
het percentage nu 12%. Dit 
percentage zien we als 
nulmeting. 

Ons preventieve aanbod 
wordt blijvend onder de 
aandacht gebracht bij 
inwoners en professionals. 

Gemeente  
Netwerkpartners 

Continu - - Onze inwoners en 
netwerkpartners zijn op 
de hoogte van het 
preventief aanbod binnen 
onze gemeente.  

-  
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Pijler 6: Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien 

 

De schoolloopbaan van een kind kan niet los worden gezien van het opvoeden en opgroeien van een kind. Om deze reden verbinden we het 

onderwijskansenbeleid nadrukkelijk met het preventiebeleid jeugd. Samen bouwen we aan een sterke basis om zoveel mogelijk jeugdigen gezond, veilig en 

kansrijk te laten opgroeien, gewoon in hun eigen omgeving. We investeren in ouders, in een positieve opvoeding, succesvolle schoolloopbaan en in een 

brede ontwikkeling van jeugdigen. Het gaat hierbij om het versterken van beschermende factoren en het verminderen van risicofactoren waardoor jongeren 

meer perspectief krijgen thuis, op school en in hun vrije tijd.  

Opgroeien gaat vaak vanzelf, opvoeden niet altijd. Kennis over opvoeden, informeren en ondersteuning bieden bij het opvoeden speelt een grote rol in het 

aanleren van bijvoorbeeld grenzen. Tijdig ouders ‘bij de hand’ nemen op gezette momenten is vaak het halve werk. Uiteraard zijn er de reguliere 

contactmomenten met de jeugdgezondheid, waarbij ouders vragen over opvoeden en opgroeien kunnen stellen. In aanvulling hierop bieden we verdieping. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven hoe we dit gaan realiseren. 

Activiteit Betrokkenen Planning 
realisatie 

Kosten 2019 Kosten 2020 Doelstelling Meetbaar resultaat (2020) 

In het kader van het 
landelijk programma 
‘’Kansrijke start’ 
onderzoeken we hoe we 
ouders van kinderen in de 
eerste 1000 dagen van het 
leven van hun kind een 
stevige basis voor 
opvoeden en opgroeien 
kunnen bieden. Hierbij is 
zowel aandacht voor de 
periode voor de geboorte 
als de eerste jaren daarna.   

GGD 
Verloskundigen 

2e helft 2019 - € 10.000,- Aanstaande ouders krijgen 
passende voorlichting over 
het ouderschap, hechting 
en de veranderingen die 
de komst van een kind 
met zich meebrengt.   

- In 2020 heeft er in 
elke kern een 
bijeenkomst 
plaatsgevonden.  

- 50% van de 
aanstaande ouders 
met een 1e kind zijn 
aanwezig.   

Ín het kader van het 
landelijk programma 
‘’Kansrijke start’ 
onderzoeken we in 
hoeverre partners binnen 
de geboorteketen nog 

GGD  
Verloskundigen 
Huisartsen 

2e helft 2019 - - Er wordt een lokale 
coalitie gevormd met 
gezamenlijke afspraken 
ondersteuning aan 
kwetsbare ouders voor en 
tijdens de zwangerschap 

Er zijn gezamenlijke 
afspraken vastgelegd.  
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beter kunnen 
samenwerken waardoor 
kwetsbare ouders direct de 
juiste hulp krijgen die 
nodig is. 

en na de geboorte zodat 
meer kinderen een 
kansrijke start krijgen.  

We organiseren 
cursusbijeenkomsten 
‘positief opvoeden’ voor 
alle ouders met kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 18 jaar 
om hen vaardigheden te 
leren rondom het 
opgroeien en opvoeden 
van hun kind. 

Preventiemedewerker 
CT 

Continu Wordt 
gefinancierd uit 
preventiebudget 
jeugd. 

€ 15.000,- Het doel is om de 
competentie en het 
zelfvertrouwen van ouders 
bij het opvoeden van 
kinderen te vergroten 
door: 
- de competentie van 
ouders te versterken, 
zodat ze beter kunnen 
omgaan met 
veelvoorkomende 
gedragsmoeilijkheden en 
ontwikkelingsproblemen; 
- het gebruik van 
dwingende en straffende 
opvoedpraktijken door 
ouders te verminderen; 
- de communicatie tussen 
ouders over 
opvoedonderwerpen te 
verbeteren; 
- stress met betrekking tot 
het opvoeden van 
kinderen te verminderen. 

Per kern worden 2 
cursusbijeenkomsten 
georganiseerd. 1 in de 
leeftijd tot 12 jaar en 1 
vanaf 12 jaar.  

Het project ‘Steunouder’ 
wordt gecontinueerd 
binnen de gemeente 
waardoor ouders 
vroegtijdig worden ontlast 
om escalatie en/of inzet 

Preventiemedewerker 
CT 

Continu Wordt 
gefinancierd uit 
preventiebudget 
jeugd. 

€15.000,- Het doel van steunouders 
is om zo nodig aanvullend 
op andere hulp, het 
sociale netwerk van 
gezinnen in een kwetsbare 
situatie te versterken om 
hiermee bij te dragen aan 

Op jaarbasis vinden 
minimaal 10 matches 
plaats tussen vraag- en 
steunouder. 
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van specialistische 
jeugdhulp te voorkomen.  

het voorkomen van 
escaleren van 
(opvoed)problemen en 
daarmee een beroep op 
bijvoorbeeld pleegzorg. 

We starten met 4 
pilotscholen rondom het 
opzetten van een 
inloopspreekuur door de 
JGZ. 

Gemeente 
GGD 

1e helft 2020 - € 5.000,- Ouders vragen in een 
vroeg stadium om 
informatie/advies en 
worden passende wijze 
geholpen. 

Hulpvragen worden in een 
eerder stadium 
afgehandeld/opgepakt.  
Verdere doelstelling wordt 
bepaald i.s.m. pilotscholen.  

We onderzoeken hoe we 
het netwerk rondom de 
jongeren nog beter op 
elkaar kunnen laten 
aansluiten waardoor 
vroegsignalering nog beter 
gaat werken. 

Gemeente 
Netwerkpartners 

2e helft 2019 - - De keten rondom de 
jongere is sluitend.  

Hulpvragen worden in een 
eerder stadium 
afgehandeld/opgepakt.  
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Financiën 

Technische aanpassing specifieke uitkering onderwijsachterstanden 
Helaas moeten wij u melden dat de specifieke uitkering die we van het rijk ontvangen lager uitvalt dan in eerste instantie is gecommuniceerd. 

Voor het jaar 2019 was de gemeente Zwartewaterland in eerste instantie een bijdrage van € 414.000,- in het vooruitzicht gesteld. Dit bedrag is ook met u 

gecommuniceerd via het visiedocument ‘’Gelijke kansen voor ieder kind’’. Omdat de nieuwe verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen gefaseerd 

wordt ingevoerd, zou dit bedrag oplopen tot ca. € 487.000,- in 2021 (bij een gelijkblijvende populatie). 

Het Ministerie van OCW heeft ons echter laten weten dat er een fout is gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eén de kenmerken (de verblijfsduur 

van de moeder in Nederland) blijkt bij de berekening anders te zijn toegepast dan op basis van het oorspronkelijke onderzoek de bedoeling was. Het CBS 

heeft dit inmiddels aangepast. Voor Zwartewaterland heeft dit tot gevolg dat we in 2019 niet € 414.000,- maar € 339.000,- ontvangen. Dat is dus € 75.000,- 

minder dan we op basis van de voorlopige beschikking hadden verwacht.  

Dit betekent dat ook de bedragen in de komende jaren lager zullen uitvallen. Omdat de nieuwe verdeling van het geld gefaseerd in drie jaar wordt 

ingevoerd zal het bedrag de komende twee jaar nog wel iets toenemen ten opzichte van 2019. Op basis van een voorlopig overzicht gaan we vooralsnog uit 

van € 382.000,- in het jaar 2020. 

Reservevorming 
Het is toegestaan om een bestemmingsreserve te vormen indien een deel van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden in het betreffende jaar niet 

wordt besteed. Deze middelen kunnen dan in volgende jaren alsnog worden ingezet. Hiervoor geldt een tijdvak van vier jaar dat loopt van 2019 t/m 2022. 

De middelen die op 31 december 2022 nog in de reserve resteren worden door de landelijke overheid teruggevorderd. Daarbij geldt de uitzondering dat 

maximaal 50% van de in 2022 ontvangen uitkering mag worden overgeheveld naar het volgende tijdvak van vier jaar. 

Financieel overzicht 
Op basis van de in dit uitvoeringsprogramma beschreven activiteiten ziet de geraamde inzet van financiële middelen in de jaren 2019 en 2020 er als volgt uit: 

 2019 2020 

Pijler 1 € 112.000,- € 311.000,- 

Pijler 2 € 5.000,- € 30.000,- 

Pijler 3 € 30.000,- € 30.000,- 

Pijler 4 € 31.500,- € 46.500,- 

Pijler 5 € 32.500,- € 47.500,- 
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Pijler 6 - € 45.000,- 

Totaal € 211.000,- €495.000,- 

   

Mutatie reserve + € 128.000,-  

TOTAAL € 339.000,- € 382.000,- 

 

In bovenstaand overzicht zijn ook de te verwachten reservemutaties aangegeven. 

Toelichting op het financiële overzicht 

De in dit uitvoeringsprogramma genoemde bedragen behoeven enige nuancering. Het visiedocument is op 20 juni 2019 vastgesteld. Veel activiteiten in dit 

programma bevinden zich in het boekjaar 2019 nog in een voorbereidende of opstartfase. Daarom is in veel gevallen nog niet helemaal duidelijk wat de 

financiële implicaties van een bepaalde activiteit precies zijn. Dat geldt met name voor activiteiten waarvoor eerst nog een onderzoek of inventarisatie gaat 

plaatsvinden voordat kan worden bepaald welke maatregelen gewenst zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de activiteiten die onder pijler 2 (Verbinding 

onderwijs en jeugdhulp) staan vermeld. De kosten van het derde dagdeel vve zijn afhankelijk van de belangstelling onder ouders. Hiervan is slechts een 

inschatting gemaakt. Dit kan in de praktijk anders uitpakken. De bedragen in dit uitvoeringsprogramma zijn dan ook richtinggevend. Het is heel goed 

mogelijk dat deze tussentijds moeten worden bijgesteld. In dat geval zal her prioritering binnen het totale uitvoeringsprogramma plaatsvinden. Daarbij is er 

bij sommige activiteiten (met name in de pijlers 5 en 6) ook sprake van overlap met het preventiebudget jeugd.  

Uit de raming blijkt dat in 2019 niet de volledige rijksuitkering benut wordt. De resterende middelen worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd. In 

2020 wordt vervolgens een beroep op deze reserve gedaan. Op deze manier kunnen alle voorgenomen activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 

2019/2020 uitgevoerd worden binnen de financiële kaders. Dit ondanks het feit dat we minder middelen beschikbaar hebben in deze periode dan eerder 

gedacht. Hierbij moet wel een belangrijke kanttekening worden gemaakt. De uitgaven zullen in de periode na 2020 niet structureel op het niveau van 2020 

kunnen worden gehandhaafd. Daarvoor zijn dan in de reserve geen middelen meer beschikbaar. Hier zal bij de opstelling van het uitvoeringsprogramma 

2021/2022 terdege rekening mee worden gehouden.  


