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Hoe je als gemeente je regierol pakt
en het verschil maakt.
Een call-to-action voor gemeenten in coronatijd.
Corona zet de wereld die we kennen aardig op zijn kop. De roep om een constructieve
aanpak om kansenongelijkheid aan te pakken wordt in deze coronatijd alleen maar groter.
Het kabinet roept gemeenten via stimuleringsimpulsen nadrukkelijk op hun regierol te
pakken in dit proces en de centrale rol in te nemen bij het bevorderen van samenwerken
of het bieden van ondersteuning op scholen. Dat klinkt logisch en goed. Maar hoe ga je dat
doen? Hoe maak je het verschil voor de kinderen en ouders in je gemeente die in deze tijd
het gevaar lopen nog meer buiten de boot te vallen?

Innovatie nul13 peilde begin dit jaar de status bij 24 gemeenten.
Hoe staat het ervoor wat betreft de onderwijsachterstanden?
Hebben we goed zicht op de regierol die we als gemeente kunnen
pakken? De onderzoeksresultaten combineren we met onze eigen
visie en werkervaring met als doel om gemeenten te helpen met
strategievraagstukken rondom dit thema.

Wacht niet af. Ga aan de slag.
Op gebied van onderwijsachterstandenbeleid heeft het kabinet kenbaar gemaakt 8,5 miljard uit
te trekken voor onderwijs. Uiterlijk juli 2021 wordt ook duidelijk hoeveel geld gemeenten extra
zullen krijgen. Op basis van de informatievoorziening wordt verwacht dat de gemeente voor de
zomer bepaalt welke aanvullende interventies aangeboden kunnen worden.
Als gemeente kun je ervoor kiezen om af te wachten en te kijken welke plannen scholen je voor
gaan leggen. Maar je kunt ook nu investeren in maatregelen die op gemeentelijk niveau kunnen
worden georganiseerd en het terugdringen van onderwijsachterstanden een extra boost geven.
Hoe gaan jullie vanuit je regierol de komende tijd te werk? Op welke wijze wil je de impulsstimulering faciliterend, verbindend en ondersteunend laten zijn? En hoe betrek je kinderopvang, consultatiebureaus, jeugdzorg en andere relevante partijen in je plannen? Wat gebeurt er allemaal al
in je gemeente? Welke (bewezen) interventies zijn nu treffend? Wat is je vertrekpunt? Waar werk
je naar toe en wanneer ben je tevreden?
Allemaal vragen die je bezig kunnen houden.

Overzicht, inzicht en uitzicht
In de hele keten van 0-13 jaar zijn er vragen en issues. Maak een analyse van de achterstand in
je gemeente. Enerzijds op basis van de CBS indicatoren, anderzijds op basis van de partijen.
De input over problemen, achterstanden en behoeften op de scholen, ontvang je via de
schoolbesturen. Ga je dat ambtelijk inventariseren, controleren en archiveren? Of zet je hen bij
elkaar en laat je hen in gezamenlijkheid aangeven hoe het ervoor staat in hun omgeving?
Veel google resultaten gaan in op hoe een school de scan en de te kiezen maatregelen kunnen
uitvoeren. De grenzen van de school zijn dan ook direct de grenzen van de interventies. Weinig
resultaten gaan in op de interprofessionele samenwerking. Over de instanties en organisaties
waar kinderen ook mee te maken hebben. Breng de kennis van het jonge kind en de kansen die
er zijn in je gemeente bij elkaar.
Er is daadkracht, advies en monitoring nodig zodat de verschillende partijen de impuls
stimulering omzetten in zichtbare en krachtige daden. Wij nodigen je uit proactief na te denken
over je regierol en dan vooral hoe je nu nieuwe initiatieven kunt nemen die betekenisvol en
ondersteunend zijn voor alle betrokkenen in dit complexe proces.

Dat doen we aan de hand van deze vijf vragen:
• Wat gun je de kinderen in je gemeente?
• Over welke achterstanden hebben we het eigenlijk?
• Hoe kansrijk en inspirerend is je gemeente?
• Hoe vorm je samen een goed fundament voor kinderen?
• Hoe wordt 1+1 3?
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Gemeenten zijn de aangewezen partij om samenwerking tussen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en andere lokale partijen vorm te
geven, bijvoorbeeld via de lokale educatieve agenda. Daarnaast kunnen
gemeenten een rol spelen om te zorgen dat het nationaal programma
onderwijs ook leerplichtige kinderen bereikt die niet staan ingeschreven
bij een school. De gemeente kan hierbij bijvoorbeeld helpen de kinderen
en jongeren te verbinden met school door deelname van deze groep aan
activiteiten van de gemeente of school of samenwerking tussen onderwijs
en zorg te bevorderen. (Bron: npoonderwijs.nl)

1. Wat hebben de kinderen in je gemeente nodig?
Het NPO programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hun brede
en beroepsgerichte ontwikkeling. Hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentale
welbevinden. De specifieke behoeften, wensen en mogelijkheden van leerlingen en studenten
staan zo veel mogelijk centraal. Scholen hebben hierbij de regie en leveren maatwerk.
Een korte enquête onder gemeenten, in de tweede golf -februari 2021- maakte ons vooral
duidelijk dat scholen nog weinig tot geen idee hadden wat de achterstanden precies zouden
zijn en welke interventies daarop ingezet zouden kunnen worden. 75% (!) van de gemeenten
die wij ondervroegen had op dat moment geen actuele cijfers over de onderwijsachterstanden.
Daarnaast geeft een ruime meerderheid aan dat er meer interventies nodig zijn om
achterstanden zoveel mogelijk te beperken. Diezelfde meerderheid geeft echter ook aan nog
niks te hebben ondernomen om dit te bewerkstellingen. Dit geeft wel aan dat er een grote
behoefte is aan advies.
Gelukkig is er na twee corona-golven wel wat veranderd. De overheid geeft een forse
stimuleringsimpuls. De NPO menukaart biedt ideeën en aanknopingspunten. Op LEA’s en
lokale vergaderingen staat het thema op de agenda. Scholen starten in het schooljaar 2021
- 2022 met de uitvoering van hun plannen. En zijn nu volop bezig met de voorbereidingen
daarvan.

Wat gun je kinderen?
Uitgangspunt van de NPO is dat leraren, docenten, schoolleiders en ondersteuners meer
mogelijkheden en ondersteuning worden geboden om hun leerlingen en studenten goed te
helpen. Gemeenten ontvangen extra middelen om aanvullende maatregelen te treffen die
scholen niet of minder goed zelf kunnen treffen.
Het is de moeite waard om als gemeente je visie en missie op gebied van een kansrijke
ontwikkeling voor alle kinderen te verbreden, verdiepen en te verstevigen.
Wat gun je kinderen? Op korte én lange termijn. Concretiseer het effect wat je teweeg wilt
brengen. Op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak.
Scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, bibliotheken en andere partijen kunnen zich
daartoe verhouden en hun ondersteunende, verbindende interventies vanuit een gedeelde
visie/missie inzetten.
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2. Over welke achterstanden hebben we het eigenlijk?
Waar werk je naartoe? Ken je de huidige situatie en dus de ‘gap’?
De meeste gemeenten kennen hun CBS indicatoren. Onderwijs maakt eigen scan. En ook JGZ en
de kinderopvang hebben kennis over het jonge kind die er al dan niet in voldoende mate zijn.
Wanneer je individuele leerkrachten en scholen bevraagt op hun analyses over de achterstanden
op gebied van kindontwikkeling in het afgelopen coronajaar, worden vooral intellectuele en cognitieve achterstanden benoemd. Dat terwijl ontwikkeling bij jonge kinderen drie grote domeinen
kent, te weten motorische, intellectuele en persoonlijke ontwikkeling.

“Nadenken over wat

Wanneer je door de bril van deze drie domeinen doorvraagt welke achterstanden dan zichtbaar

je kinderen gunt,

hebben bewogen, gedurende de tijd dat ze niet naar school of de opvang konden. En natuurlijk

worden, weet een groot deel van de leerkrachten zo te benoemen welke kinderen veel te weinig

maakt het verschil

ook dat er kinderen zijn die heerlijk veel buiten gespeeld en bewogen hebben. Ze kunnen je

tussen de dingen

tuur, aan het omgaan met de andere kinderen in de groep en het spontaan en moeiteloos samen

vertellen dat een aantal kinderen bij terugkomst op school enorm moest wennen aan de struc-

goed doen, en de

spelen. Het is glashelder dat er niet alleen intellectueel en cognitief gezien werk aan de winkel

goede dingen doen,

ondersteuning gebruiken.

vooral in de ogen van
de kinderen”

is. Ook op gebied van motorische en persoonlijkheidsontwikkeling kunnen kinderen volop extra

Nadenken over wat je de kinderen in je gemeente gunt, maakt het verschil tussen de dingen
goed doen en de goede dingen doen, vooral ook in de ogen van de kinderen.

Doelen NPO:
• De huidige generatie leerlingen en studenten ondersteuning bieden voor een
volwaardige leerontwikkeling en toekomstperspectief, met uiteindelijk een goede start
op de arbeidsmarkt.
• Leerlingen en studenten helpen hun gaven en talenten tot bloei te brengen, ondanks
de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs.
• Verdere vertraging en achterstanden voorkomen en de opgelopen vertragingen en
achterstanden waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen (herstel van de corona
gerelateerde vertragingen in het onderwijs binnen 2,5 jaar) door -waar nodig- langer,
meer effectieve onderwijstijd te bieden.
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3. Hoe zorg je voor inspiratie en verbinding?
Landelijk zijn er al veel mooie en krachtige initiatieven bedacht. Je hoeft het wiel zeker niet
zelf uit te vinden. Haal verhalen en good practises op, binnen en buiten je gemeente. En ga op
zoek naar (bewezen) succesvolle interventies. Naar waardevolle bronnen en naar plekken waar
gemeenten zichtbaar bouwen aan een stevig fundament voor kindontwikkeling. Verzamel dit en
breng het in beeld.
Dit is ook een mooi moment opnieuw te bedenken vanuit de brede ontwikkeling die je kinderen
gunt, wat voor een mooie initiatieven er al zijn binnen je gemeente. Welke potentie zie je bij
kinderopvang, de verschillende scholen, JGZ?
Zo’n concrete verkenning kan leiden tot bijvoorbeeld vergroting van het aanbod brede brugklassen in de regio, nauwere samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs of meer inzet
van pedagogisch medewerkers en jeugdartsen in het onderwijs.
Maar denk ook eens aan buurttuinen, zorg en welzijnsinitiatieven en sportmogelijkheden. Kunst
en cultuurinitiatieven. Wat is er allemaal te vinden in je gemeente? Hoe verbindt je organisaties
en initiatieven en nodig je hen uit te delen en elkaar te inspireren?
Er is geen one size fits all, niet qua analyse, ook niet qua oplossing. Ga vooral ook op zoek naar
mogelijkheden en aanvullende interventies zodat je scholen kunt ondersteunen en extra ideeën
kunt geven. Zorg ervoor dat het niet blijft bij analyses en plannen maken, maar vooral ook bij een
goede implementatie en realisatie ervan.

“In een LEA overleg werd geconcludeerd dat scholen te weinig toe kwamen aan muziek en
bewegingsonderwijs. Er werd gekeken naar de kinderopvang: Kon BSO dit compenseren of aanvullen?
Voor je het weet verzand je in een discussie over wat onderwijs is en wat opvang. En lijkt het of er op en
neer geschoven wordt met problemen en verantwoordelijkheden. Toen de focus gelegd werd op ‘Wat
gunnen we onze kinderen?’ en ‘Welke behoeften zien we?’ gingen BSO en school in overleg over hoe
kinderen een gezonde en fijne balans in de dag konden krijgen. Wat dat betekende voor het aanbod en
de inzet van personeel. Welbevinden en betrokkenheid van kinderen werd het Leitmotiv. Het gaf volop
eyeopeners om tot nieuwe pilots te komen. De kinderen voeren er wel bij!”
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De kracht van
een inspirerende,
ondersteunende
gemeente zit hem in
het organiseren van
verbinding.

4. De kernvraag: Hoe vormen we samen een goed
fundament voor kinderen?
Als gemeente heb je veel meer sturingsmogelijkheden dan je denkt. Beoordeel de plannen, ga
in gesprek over de integraliteit. En kijk ook kritisch: welke kengetallen, onderzoek en visie ligt
ten grondslag aan de schoolplannen. Je hoeft niet op de stoel van de onderwijsinspectie te gaan
zitten. Je gaat niet over onderwijskwaliteit of de keuzes die scholen maken. Dat is aan de scholen. De kracht van een inspirerende, ondersteunende gemeente zit hem in het organiseren van
verbinding. En helder zijn over het gezamenlijke doel waar je voor staat:
Het creëren van een stevig fundament voor kindontwikkeling in je gemeente.
Als gemeente kun je dus verbindend en ondersteunend zijn. En bruggen bouwen tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, kinderopvangorganisaties, jeugdgezondheidszorg, sociaal
werk, de jeugdbibliotheek en andere lokale jeugdpartijen. De bestaande structuur van overleggen en communicatie kan benut worden om kansen en inspiratie op de agenda te zetten, zodat
mensen worden geïnspireerd en uitgedaagd met jullie gezamenlijk doel voor ogen: Bijdragen aan
een goed fundament voor kinderen.

Plan gesprekken en laat mensen meedenken:
• Wat kunnen en willen organisaties voor elkaar betekenen? Welke kennis en expertise
maar ook mankracht kan gedeeld worden?
• Welke activiteiten en initiatieven vinden plaats in je gemeente, die verrijkend kunnen
zijn voor kindontwikkeling? Zijn onderwijs, kinderopvang en JGZ daarvan op de hoogte?
• Wat voor initiatieven zijn er binnen je gemeente (of daarbuiten) op gebied van samenwerking met ouders, ouderbetrokkenheid? Ken je succesvolle interventies?
• Hoe faciliteer je gesprekken die uitnodigen tot onderzoek, creativiteit, vindingrijkheid?
Welke initiatieven of impulsen kun je geven om gesprekken uitnodigend en verrijkend
te laten zijn?
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5. Hoe wordt 1+1 3?
De kracht van een gemeente ligt in het creëren van de juiste randvoorwaarden voor scholen
om optimaal te presteren. Luister en denk mee met scholen. Probeer te begrijpen op welk
spoor gedacht wordt. Hoe kun je blikvelden van schoolbesturen verbreden, mogelijkheden
benutten, initiatieven verbinden? Denk bijvoorbeeld aan het in samenwerking met
school stimuleren van betrokkenheid van ouders, of het bevorderen van digitalisering
en taalvaardigheid van ouders, de Voorleesexpress, het organiseren van zomer- en
weekendscholen, spreiding en toegankelijkheid van onderwijsaanbod, voorschoolse
educatie en verbinding met onderwijs en kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, sociaal
werk, welzijn, sport en cultuur. Dat leidt onherroepelijk tot een verruiming van je huidige
gemeentelijk achterstandenbeleid.
Je wijze van bevraging en sturing kan mensen helpen over de schoolgrenzen te kijken en
meer mogelijkheden te zien. Benut het feit dat het onderwijs naar je toe moet komen met
een plan, maak het samen met hen concreet en verrijk en verdiep het met je eigen beleid
dat je kan en wilt inzetten met jouw deel van de impulsstimulering. Realiseer je dat je niet
overal antwoord op hoeft te geven en alles hoeft te weten. Maar met grondig voorwerk
en wanneer je al meer zicht hebt van wat er al op verschillende plekken speelt kun je
organiseren, faciliteren, verbinden, toevoegen. En zorgen voor inspiratie en verrijking.

Twee voorbeelden van zo’n constructieve samenwerking door
tussenkomst van gemeenten:
“In de VVE-ontmoetingen, georganiseerd door de gemeente,

“In de covid-periode droogden de werkzaamheden voor

werd nagedacht over een warme overdracht van peutergroep

theatermensen, kunstenaars en muzikanten op. En dat

naar basisschool. Het idee ontstond om de pedagogisch

terwijl onderwijs met moeite haar bemensing rond kreeg. In

medewerkers twee middagen per week mee te laten draaien

de samenwerking werd gezocht naar mogelijkheden binnen

in groep 1. Voor leerkrachten betekende dit extra handen in de

de gemeente om in plaats van groepen kinderen naar huis

klas, voor kinderen een veilige, natuurlijke en zachte landing.

te sturen, de groepen onder te dompelen in muzieklessen,

En voor ouders het vertrouwen dat afstemming op een warme

theater- en dansdagen en sportevenementen”

en nabije manier gebeurde”.

Ga je afwachten en archiveren of ga je inspireren en
verbinden?
Vanuit het hele land inventariseren we ideeën, opvattingen

“We zijn niet het type gemeente dat
afwacht. Natuurlijk geven we scholen de

en drijfveren op gebied van OAB. Voor gemeenten die serieus

ruimte hun plannen te maken, maar het zit

werk willen maken van het sociaal domein voor 0 tot 13 jaar.

in ons dna om dichtbij te zijn, te verbinden

Zodat we van en met elkaar kunnen leren. Ook en misschien
vooral in deze bijzondere tijd.

en waar we kunnen mee te denken”.
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Faciliteer, organiseer, ondersteun
Wanneer je met elkaar helder hebt wat je kinderen gunt, en wat er allemaal al aanwezig is in je
gemeente, kun je na gaan denken over een constructieve aanpak. Door mensen te verbinden
en met eenzelfde doel voor ogen na te laten denken, ontstaan vaak de mooiste initiatieven.
Daag organisaties uit in win-win te denken. Faciliteer, organiseer, ondersteun. Wanneer je
er als gemeente in slaagt goede, verbindende ontmoetingen te realiseren en de organisaties
waarmee je werkt nieuwsgierig leert zijn naar elkaar, ontstaat de samenwerking aan het hogere
doel: Een kansrijk fundament voor alle kinderen in je gemeente.
Door de diverse belangen samen te brengen en te bekijken, ontstaan mogelijk nieuwe
inzichten, met verfrissende oplossingen. Vernieuwen en verbeteren krijgt een impuls door de
handen in elkaar te slaan. Door de regie en het initiatief te nemen bepaal je niet de route, maar
daag je uit kansen te zien en te pakken.
Je kunt er misschien niet voor zorgen dát mensen gaan samenwerken of over hun grenzen gaan
kijken. Je kunt er wel voor zorgen dat de kansen op samenwerking en nieuwsgierigheid naar
elkaar versterkt worden. Denk na over je al geplande ontmoetingen, over de wijze waarop je
mensen bevraagt en uitnodigt.

Tot slot
Stel je je ook weleens de vraag: Wat merken kinderen van al
onze goede bedoelingen? Blijft het bij plannen, vergaderen
en beleidsdocumenten of bieden we samen een stevig en
veilig fundament waardoor onze kinderen zich volop kunnen
ontwikkelen? Je krijgt nu de kans om door te pakken. Gebruik
je helicopterview en help de partijen hun werk goed te doen.
Heel veel inspiratie en daadkracht gewenst.
Team Innovatie nul13
Juni 2021

Heb je een gerichte vraag, een dringend verzoek of behoefte aan
een oriënterend gesprek? We horen het graag. Bel of mail gerust.
030 877 92 35 | info@innovatienul13.nl

