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Aansluiting Meierijstad bij het Programma Gelijke Kansen
Aanleiding
Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het
onderwijs. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is heel belangrijk in
de aanpak van gelijke kansen. De integrale aanpak van gelijke kansen blijkt ook uit de
samenwerking van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) met ministeries van SZW
(armoedebestrijding en onderwijs arbeidsmarkt) en het ministerie van VWS (jeugd en sport) om
deze verbindingen te versterken.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is sinds oktober 2016 actief in heel
Nederland met de GKA, en vanaf 1 oktober 2018 als het Programma Gelijke Kansen (PGK).
De GKA richt zicht op een elftal thema’s die in onderstaande tabel zijn weergegeven. Het is aan
de deelnemende gemeenten op welke thema’s zij interventies en experimenten willen uitrollen.
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Recent is er voor onze gemeente de mogelijkheid ontstaan om deel te nemen aan het PGK als
één van de vijftig gemeenten in Nederland. Er zijn een aantal gesprekken geweest met de
regiomanager van het PGK en deze was enthousiast over de keuzes van Meierijstad ten aanzien
van gelijke kansen voor leerlingen.

In de GKA Meierijstad worden de volgende interventies opgenomen:
- Flexibele tutoren in het basisonderwijs groep 1 / 2 voor doelgroep leerlingen
- Mobiele brigade voor leerlingen van de Taalvijver die instromen op de reguliere basisschool
In 2019 heeft het Expertisecentrum Nederlands een breed taalonderzoek gehouden binnen het
onderwijs in onze gemeente. De resultaten daarvan zijn in januari 2020 gedeeld met de partijen
op het gebied van taal in onze gemeente. De aanbevelingen die zijn gedaan, leveren diverse
actiepunten op. Deze actiepunten willen we als ‘experiment’ ook onderbrengen in de GKA
Meierijstad.
Naast deze interventies en experimenten, zijn er talloze voorbeelden van mogelijkheden die de
gemeente Meierijstad heeft en faciliteert/subsidieert, die allen passen binnen de uitgangspunten
van het Programma Gelijke Kansen. Denk daarbij aan voor- en vroegschoolse educatie in de
peuteropvang, subsidiëring van de VoorleesExpress, Boekstart, de inzet van
combinatiefunctionarissen sport en cultuur, Meierijstad Gezond Sportief, deelname aan
Jeugdsportfonds, regelingen voor schoolkosten, maatschappelijke participatie en laptop voor
mensen met een laag inkomen, Uniek Zwemmen, Sjors Sportief, Young Leaders en ontdekkend
leren zoals Let’s Play Skopos en het Skoso Ontdeklab.
Kernboodschap
1.1 Het Programma Gelijke Kansen sluit naadloos aan op de ambities uit de Mijlpalen van
Meierijstad en de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad.
In de Mijlpalen van Meierijstad is opgenomen dat iedereen in Meierijstad zijn of haar talenten
kan ontwik¬kelen, met passend onderwijs waar nodig. De gemeente stimuleert een goede
aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen, het basisonder¬wijs en het voortgezet
onderwijs. Arbeidsmarkt en onderwijs sluiten goed op elkaar aan. Er is een intensieve
samenwerking tussen overheid, ondernemers en onder¬wijs. Ook is opgenomen dat er voor
de jeugd in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor de groei naar
volwassenheid door o.a. onderwijs, welzijn en vrijetijdsbesteding. Voor jongeren met
problemen is er zorg en ondersteuning, o.a. via de Jeugdwet. Beleid gericht op preventie
heeft prioriteit. Iedereen moet mee kunnen doen in Meierijstad, ieder op zijn eigen niveau. Dit
past ook binnen de uitgangspunten van het Programma Gelijke Kansen en zeker ook binnen
de inclusieve gemeente. In de Lokaal Educatieve Agenda Meierijstad (LEA) focussen we
ons onder andere op het hoofdthema ‘onderwijsachterstanden’. De interventies en
experimenten in de Gelijke Kansen Agenda Meierijstad zijn een afgeleide van de LEA.
1.2 Het Programma Gelijke Kansen ziet naast interventies ook op experimenten en kennisdeling.
Hiermee hebben we de mogelijkheid om aansluiting te zoeken bij interventies die ‘echt
werken’ en ook om betere resultaatmeting te doen bij onze eigen interventies. Daarmee
kunnen we de vraag beter beantwoorden van ‘wat levert het nu echt op?’.
1.3 Het onderwijs krijgt de mogelijkheid aan te sluiten bij communities om van elkaar te leren.
Door de communities kunnen we makkelijk in gesprek komen met collega gemeenten en
college schoolbesturen die met dezelfde problematiek te maken hebben. Zo kunnen we
aansluiten bij ‘wat werkt’. Zeker in het kader van het taalonderzoek is dit heel interessant, de
problematiek in Meierijstad op het gebied van taal is weinig anders dan in andere gemeenten.
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Kanttekeningen
2.1 Subsidie behorende bij de GKA vanuit het ministerie is incidenteel in 2020 en 2021.
Meierijstad is één van de vijftig gemeenten die kan aansluiten bij het Programma Gelijke
Kansen. Daar hoort een subsidiemogelijkheid bij van maximaal € 140.000 over een periode
van 2 jaar (2020 en 2021). De subsidie aanvraag moet gedaan worden door het bevoegd
gezag van een bekostigde onderwijsinstelling (één van de schoolbesturen in onze gemeente).
De subsidie is voor de duur van twee jaar en daarmee een incidentele bijdrage, bedoeld om
interventies en experimenten uit te zetten en deze vervolgens (bij succes) te borgen binnen
de eigen financiën. De gemeente Meierijstad moet hierin, volgens de subsidievoorwaarden,
een bijdrage leveren van 1/3 wat neerkomt op een totaalbedrag van € 35.000 per jaar.
Hiervoor kunnen we incidenteel de middelen van FCL 4613 peuteropvang inzetten. Deze
middelen zijn tevens bedoeld voor uitvoering van de activiteiten in het kader van de Lokaal
Educatieve Agenda Meierijstad.
2.2 Voortzetting interventies bij succes
Bij gebleken succes van de interventies en experimenten moet vanaf 2022 bezien worden op
welke wijze de (nieuwe) interventies en experimenten geborgd en gefinancierd worden bij de
samenwerkingspartijen. Een structurele gemeentelijke bijdrage is vooralsnog niet de opzet en
intentie. De cofinanciering wordt nu gezien als aanjaagfunctie om zaken op te pakken.
Communicatie
Er volgt een persbericht.
Participatie
De schoolbesturen spelen een belangrijke rol en zijn enthousiast over deelname aan het
Programma Gelijke Kansen. Met hen gaan we een samenwerkingsovereenkomst en
cofinancieringsverklaring sluiten om uitvoering te geven aan de interventies en experimenten
zoals genomen in de GKA.
Duurzaamheid
De uitgangspunten van het Programma Gelijke Kansen dragen bij aan een goede basis op het
gebied van onderwijs voor kinderen in Meierijstad. Hiermee dragen we bij aan een duurzame
basis voor goede ontwikkelperspectieven.
Financiën
Het te ontvangen subsidiebedrag bedraagt maximaal € 140.000 per subsidieaanvraag. Dit bedrag
wordt over twee perioden uitgekeerd aan het schoolbestuur: 1x € 70.000,- in 2020 en 1x € 70.000
in 2021. Daarbij dient cofinanciering bijgelegd te worden van 1/3 van de aanvraag, dus € 35.000
per jaar. Wij zijn als gemeente bereid om tot een bedrag van maximaal € 35.000 cofinanciering bij
te leggen in 2020 en 2021. Dekking hiervoor is reeds aanwezig in de gemeentebegroting.
Planning
Na het besluit van het college wordt de Gelijke Kansen Agenda Meierijstad definitief opgesteld en
ondertekend door de minister en de wethouder. Ook wordt de samenwerkingsovereenkomst in
combinatie met de cofinancieringsverklaring (subsidie) ondertekend en kan het bevoegd gezag
van een van de schoolbesturen een subsidie aanvraag indienen bij het Rijk.
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