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UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS 2017-2020
INLEIDING
Onze jeugd vleugels bieden, dat is waar wij in Amersfoort voor gaan de komende periode. Dit beeld heeft
cartoonist Maarten Wolterink omgezet in de tekening als symbool voor dit programma en dat op de voorpagina
van dit programma staat.
Geen vogel verheft zich te hoog wanneer hij zich op zijn eigen vleugels verheft.
William Blake, dichter, tekenaar en kunstschilder, 1757-1827

AANLEIDING EN DOEL
Afgelopen jaren is gezamenlijk hard gewerkt aan het programma Operatie Amersfoort Jong II 2012-2015 (OAJ II).
Dit programma voor het jeugd- en onderwijsbeleid van de gemeente Amersfoort liep tot en met 2015. Het jaar
2016 is gebruikt als overgangsjaar tussen OAJ II en het nieuwe Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs dat
van 2017 tot 2020 loopt. OAJ II, met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) als deelprogramma, was vooral gericht
op de overgangen voor kinderen en jongeren: van de opvang naar school, van het basisonderwijs naar het
voorgezet onderwijs, van school naar werk… Daarin hebben we veel mooie resultaten behaald en veel van de
ambities kunnen omzetten naar werkelijkheid. Een deel van die resultaten is inmiddels opgenomen in regulier
aanbod en beleid. Er is een stevige basis gelegd in onze stad voor jongeren op die overgangen.
In OAJ II en het overgangsjaar naar het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO) zijn de lijnen Jeugd en
Onderwijs steeds meer naar elkaar toegegroeid. De wettelijke en maatschappelijke veranderingen hebben er ook
toe geleid dat veel projecten vanuit Jeugd en Onderwijs een plek hebben gekregen in de beleidskaders voor
Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2017 – 2020 gaat zowel over
het jeugd- als over het onderwijsbeleid. Door deze integrale benadering sturen we op nog meer samenhang en
samenwerking tussen alle betrokken partijen.
De komende jaren werken we in Amersfoort verder aan een positief opvoed- en opgroeiklimaat gebaseerd op de
uitgangspunten van de civil society (zie bijlage 1). Dat doen we door gebruik te maken van het sociaal kapitaal, de
hulpmiddelen die in de stad Amersfoort aanwezig zijn. Door te investeren in de kwaliteit van sociale relaties en
door vorm en inhoud te geven aan onderlinge vertrouwdheid en vertrouwen. Door het inbedden van formele en
informele netwerken en door de bereidheid van inwoners om zich voor elkaar en de gemeenschap in te zetten te
vergroten. Het uitgangspunt daarbij is het hanteren van gedeelde normen. Dit alles door zo min mogelijk regels
te formuleren en te investeren in het leggen van verbindingen en faciliteren en ondersteunen van initiatieven uit
het werkveld.
We leggen verbindingen en stimuleren daarmee de verbondenheid en het streven naar een gezamenlijke,
sluitende pedagogische aanpak. Om dit goed te kunnen doen is het nodig dat we onze doelgroep kennen en er
ook voor zorgen dat de doelgroep ons kent. Onder ‘ons’ verstaan we in deze context het werkveld rond jeugd
inclusief de gemeente Amersfoort.
Ons streven is om gefaseerd toe te groeien naar de meest wenselijke en ideale situatie voor jeugd en opvoeders
in Amersfoort: een stad waar het goed opgroeien is en er doorlopend kansen en perspectieven geboden worden.
Daarom werken wij gezamenlijk aan de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren tot betrokken en competente
e
inwoners. Dat betekent dat jongeren vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn in de 21 eeuw. Deze
vaardigheden zijn zowel gericht op persoonsvorming, op maatschappelijke toerusting als op kennis die
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noodzakelijk is voor leren, ontwikkelen en werken. Hierbij stellen we het toerusten van ouders en professionals
centraal en streven we naar handelingsbekwaamheid in het hele werkveld, ook thuis.
Onze samenwerkingspartners hebben een belangrijke rol in het programma. Met samenwerkingspartners
bedoelen we de partners die een plek hebben in die sociale basisinfrastructuur: het onderwijs, het welzijnswerk,
organisaties met een overkoepelende rol op het terrein van sport, cultuur, gezondheid, veiligheid en
1
kinderopvang . Deze partners zijn ook de afgelopen jaren betrokken geweest bij het programma rond jeugd, met
name vanuit de agendacommissie voor de LEA. De samenwerkingspartners hebben een rol bij zowel het
opstellen van het programma als bij het realiseren van de maatschappelijke doelen. De gemeente heeft vooral
een faciliterende en ondersteunende, en waar nodig een regisserende, rol. Wij zien de jeugd van Amersfoort als
een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid van ouders/opvoeders, gemeente en partners, formeel én
informeel.
DE JEUGD EN HAAR OMG EVING
Met het Uitvoeringsprogramma willen we de hele groep kinderen, jongeren en hun opvoeders bereiken. Onder
de jeugd verstaan wij alle kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. We hebben het daarbij dus over de gehele
doelgroep en niet alleen de groep met een specifieke behoefte aan ondersteuning of zorg. In Amersfoort hebben
we het dan over ongeveer 30% van het totale aantal inwoners. De gemeentelijke zorg voor de jeugd houdt niet
op bij 23 jaar. Vanuit de Participatiewet hebben wij een taak tot 27 jaar. Op onderdelen stellen we de
leeftijdsgrens van 23 dus minder hard.
Het beleidskader voor het sociaal domein is gebaseerd op het model van een piramide waarbij zelfredzaamheid
en ondersteuning uit de omgeving als basis gezien worden. Hierop wordt een steeds groter beroep gedaan. Dat
geldt ook voor de jeugd, hun opvoeders en hun sociale omgeving waarbij we uiteraard ook zorgen voor een goed
vangnet als dat nodig is. Het UPJO richt zich dus ook op de groep die in bepaalde periodes of onder bepaalde
omstandigheden wat begeleiding of ondersteuning nodig heeft. Het gaat daarbij om ondersteuning vanuit het
eigen netwerk of de sociale basisinfrastructuur.
De hele doelgroep maakt gebruik van de basisvoorzieningen in Amersfoort. Onder basisvoorzieningen verstaan
we georganiseerde en ongeorganiseerde activiteiten op het gebied van onderwijs, opvang, sport, cultuur,
speelruimte, welzijn… In het onderstaande schema, afkomstig uit het meerjarig beleidskader sociaal domein
Amersfoort, is te zien om welke vorm van ondersteuning het hierbij gaat.
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Betrokken partners zijn o.a. Bibliotheken Eemland, GGD Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, Hoornbeeck college, Kinderopvang
organisaties , Kwintes, MBO Amersfoort, Politie Midden Nederland, Primair onderwijs, ROC Midden Nederland, Scholen in de Kunst, SOVEE,
SRO, Stichting ABC, Versa, Victas, Voortgezet onderwijs, Welzin en de Wijkteams.
4

De komende jaren versterken we de sociale basisinfrastructuur, die bestaat uit de formele en informele
netwerken en collectief toegankelijke voorzieningen. We richten ons op het versterken van de drie functies van
de sociale basisinfrastructuur voor jeugdigen en opvoeders: informatie & advies, ontmoeting, (lichte)
ondersteuning en toerusting. Daarmee zorgen we voor een solide basis voor de Amersfoortse jeugd.
JEUGD IN HET SOCIAAL DOMEIN
Het Uitvoeringsprogramma gaat niet over de jeugdzorg, hieraan wordt uitgebreid aandacht besteed in het
beleidskader sociaal domein. Daarin staat onder andere beschreven op welke wijze we de transitie en de
transformatie van de jeugdzorg vormgeven. Het is van belang dat we aansluiten op de jeugdzorg en in de
uitwerking van het UPJO. We sluiten aan als het gaat om het goed regelen van het collectieve en algemeen
toegankelijke aanbod. Op deze wijze streven we naar het bieden van de mogelijkheid op een doorlopende
ontwikkeling van jeugd in de stad, waarbij extra ondersteuning geboden kan worden op het moment dat dit
nodig is en de sociale basisinfrastructuur voldoende biedt om gezond, veilig en kansrijk op te groeien en op te
voeden.
VERTREKPUNTEN
In het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs hanteren we een aantal vertrekpunten die passen binnen de
huidige ontwikkelingen in het sociaal domein.
We werken ons Uitvoeringsprogramma uit op basis van de principes van positief jeugdbeleid: we benadrukken
en stimuleren de ‘normale opvoeding’ van kinderen en jongeren. Dat houdt in dat we ervan uitgaan dat elk kind
talenten heeft en we willen bijdragen aan het ontwikkelen en benutten van deze talenten. Ook in het belang
van de samenleving. Daarom besteden we aandacht aan de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van
kinderen. Wij zijn van mening dat daar niet alleen ouders en opvoeders binnen het gezin bij betrokken moeten
zijn, maar alle mede-opvoeders, in het bijzonder professionals en vrijwilligers in algemene jeugdvoorzieningen.
Bijvoorbeeld op school, in de kinderopvang, in de buitenschoolse opvang, in het jongerenwerk en bij sport- en
cultuurorganisatie. In de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren heeft iedere opvoeder zijn
aandeel, waarbij een goed samenspel tussen alle opvoeders vereist is.
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 Wij besteden aandacht aan gezondheid, sport en cultuur, waarbij het gemeentelijke beleid voor deze
domeinen het uitgangspunt vormt en de pedagogische aanpak een aandachtspunt is.
Daar waar ouders zelf om ondersteuning vragen vinden we het van belang deze gezamenlijk, vraaggericht en
laagdrempelig te organiseren. We gaan er vanuit dat ouders en opvoeders prima in staat en toegerust zijn om
vorm en inhoud te geven aan de opvoeding. We weten ook dat zij in bepaalde gevallen behoefte hebben aan
ondersteuning en begeleiding. Naar onze mening zijn professionals er om die ondersteuning te bieden, niet om
de opvoeding over te nemen. Professionele ondersteuning is gericht op het versterken van de weerbaarheid en
in de eigen kracht zetten van jeugd, ouders en opvoeders. Dit vraagt om een helder taakbesef en brede
pedagogische kennis bij professionals waarbij steeds centraal staat ‘doen wat nodig is’.
 We sluiten aan bij programma’s rond sociale veiligheid, gezondheidszorg en Passend Onderwijs.
Samenwerking tussen organisaties en tussen professionals is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Daardoor
kan kennis gedeeld worden en kunnen we daadwerkelijk vorm en inhoud geven aan de stedelijke pedagogische
civil society. De transformatie van professionals, het vermogen om formeel en informeel samen te werken, is een
belangrijk aandachtspunt de komende jaren.
Met het nieuwe Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs willen we vanaf 2016 verder investeren in de
pedagogische basisinfrastructuur van onze stad. Daarmee willen we vooral inzetten op preventie; als de
pedagogische basisstructuur goed staat dan betekent dit dat jeugd en hun opvoeders zich meestal prima
zelfstandig kunnen redden. In het beleidskader sociaal domein is opgenomen dat in deze structuur de functies
informatie en advies (persoonlijk en digitaal) een plek krijgen naast ontmoeting, lichte ondersteuning en
toerusting. Dat laatste verdient wat extra uitleg: het gaat daarbij om het verschaffen van middelen om
zelfredzaam te blijven of te worden.
We versterken bestaande goede initiatieven en breiden deze uit als dat wenselijk is. Ook investeren we in
nieuwe initiatieven die bijdragen aan het steviger neerzetten van deze basisstructuur voor jeugd en opvoeders.
De behoefte van jeugd en hun opvoeders in delen van de stad, wijken of gebieden, zijn leidend bij de wijze
waarop we vorm en inhoud geven aan deze ambitie.
 We investeren in organisaties en initiatieven die betrokken zijn bij jeugd en opvoeders door bij te
dragen aan de eigen kracht en het versterken van de basisvoorzieningen.
We vinden het belangrijk om kinderen, jongeren en hun opvoeders te betrekken bij het programma, door
gebruik te maken van informatie die al is verzameld de afgelopen periode door allerlei onderzoeken en enquêtes
onder jongeren en opvoeders. Maar ook door het programma aan de doelgroep zelf voor te leggen en feedback
op de plannen te vragen. Daarvoor maken we gebruik van de instrumenten die de gemeente beschikbaar heeft
zoals de jongerenstadspeiling en het jongerenpanel maar ook van doelgerichte bijeenkomsten rond dit thema.
Ook meer innovatieve middelen kunnen worden ingezet, zoals ConsultingKids en Academie van de Stad.
 We bieden ruimte voor initiatieven van inwoners die bijdragen aan de eerder gestelde doelen; daarvoor
ontwikkelen we een kader dat het mogelijk maakt om maatwerk in de wijken te realiseren als het gaat
om de noodzakelijke en wenselijke sociale basisinfrastructuur.
Een van de aandachtspunten in het beleidskader sociaal domein is het toegankelijk maken van informatie voor
inwoners van de gemeente. Als een inwoner een vraag heeft met betrekking tot zorg of ondersteuning, waar kan
hij of zij dan terecht? Voor de zorg in algemene zin krijgt deze informatiefunctie een plek in de uitwerking van
het beleidskader sociale basisinfrastructuur. In het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs besteden we in
aansluiting hierop specifiek aandacht aan de wijze waarop we opvoeders, kinderen en jongeren voorzien van
informatie. Bijvoorbeeld informatie over opvoedproblemen, over het zorgprofiel van scholen, over beschikbare
en vrij toegankelijke ondersteuning voor kinderen die wat meer aandacht vragen.
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MAATSCHAPPELIJKE DOE LEN
Op basis van bovenstaande uitgangspunten is samen met de partners een aantal maatschappelijk doelen
geformuleerd die wij op termijn willen realiseren. De brede maatschappelijke doelstelling luidt:
‘We willen gefaseerd toegroeien naar de meest wenselijke en ideale situatie voor jeugd en opvoeders in
Amersfoort: een stad waar het goed opgroeien is en er doorlopend kansen en perspectieven geboden worden.
Daarom werken wij gezamenlijk aan de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren tot betrokken en competente
e
inwoners. Dat betekent dit dat jongeren in 2019 vaardigheden hebben ontwikkeld die nodig zijn in de 21 eeuw.
Deze vaardigheden zijn zowel gericht op persoonsvorming, op maatschappelijke toerusting als op kennis die
noodzakelijk is voor leren en werken. Hierbij stellen we het toerusten van professionals centraal en streven we
naar handelingsbekwaamheid in het hele werkveld, ook thuis.'
Binnen deze brede maatschappelijke doelstelling brengen we focus aan door een aantal specifieke doelen te
formuleren. Deze maatschappelijke doelen worden in Einddoelen Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs
nader uitgewerkt. Gezamenlijk realiseren we een pedagogische omgeving door het vormen van netwerken
waarbij de volgende basiswaarden centraal staan:



Veiligheid bieden door verantwoordelijkheid te geven & te nemen en waardering en betrokkenheid
te stimuleren.
Ruimte bieden voor ontmoeten & ontspannen en voor uitproberen & ontdekken.

1. VEILIGHEID BIEDEN DO OR VERANTWOORDELIJKHEID TE GEVEN EN TE N EMEN &
WAARDERING EN BETROK KENHEID STIMULEREN
Alle jeugd in Amersfoort heeft recht op een veilig thuis en een veilige omgeving. Werk maken van de doelstelling
‘veiligheid bieden door verantwoordelijkheid te geven & te nemen’ betekent dat in 2020 professionals, die
werken met kinderen en jongeren in deze stad, handelen vanuit een gezamenlijke pedagogische visie, waarin
ruimte is voor eigen invulling op basis van een eigen identiteit. Gezamenlijke uitgangspunten, zoals eerder
uitgewerkt in de pedagogische aanpak Amersfoort, zijn:






opvoeden doe je samen;
we gaan positief met elkaar om;
conflicten los je samen op;
iedereen heeft een stem;
verschillen zijn leerzaam.
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Werk maken van de doelstelling ‘veiligheid bieden door waardering en betrokkenheid te stimuleren’ betekent
dat er sprake is van gelijkwaardigheid en educatief partnerschap. Dit houdt in dat er zowel thuis als op de
kinderopvang, op school en buiten school zo goed mogelijke omstandigheden zijn gecreëerd voor een optimale
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat betekent dat de wederzijdse waardering en betrokkenheid van
ouders, school en wijk is vergroot. Dat blijkt bijvoorbeeld uit verbeterde, gelijkwaardige gespreksvoering met
ouders en verbeterde informatievoorziening aan ouders.
Het ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders is toegenomen. Het is duidelijk wat ouders thuis kunnen
doen om het ontwikkelingsproces van hun kinderen te ondersteunen. Zij hebben inzicht in hun rol in de
ontwikkeling van hun kind, kunnen aangeven wat zij daar zelf in nodig hebben en al doen en kunnen andere
ouders (en elkaar) hierin stimuleren en adviseren, onder andere door ontmoeting. Waar nodig worden ouders
ondersteund, zodat zij een goede bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelloopbaan van hun kind.
We gaan uit van het principe dat verschillen leerzaam zijn. Dat houdt in dat we aandacht besteden aan
diversiteit, tolerantie en verscheidenheid in het hele netwerk rond jeugd. We geven daar invulling aan door
jongeren te leren omgaan met diversiteit, respect en polarisering.
Alle kinderen en jongeren gaan naar school en leven in een buurt. De verbinding tussen school en buurt,
schoolse en voor-, tussen – en naschoolse activiteiten, is vanzelfsprekend. We vinden het van belang om te
investeren in verbindingen tussen jeugd, opvoeders, maatschappelijke initiatieven en ondersteunende
organisaties. Voor buurtbewoners die willen bijdragen aan de maatschappelijke doelen is een kader ontwikkeld
dat het mogelijk maakt om maatwerk in de wijken te realiseren als het gaat om de noodzakelijke en wenselijke
sociale basisinfrastructuur.
Voorzieningen in de wijk zijn een netwerk, gericht op: ontmoeting, opvang, onderwijs, ontspanning
en (laagdrempelige) opvoedingsondersteuning als dit gewenst is. Zo werken we allen mee aan een veilige
omgeving die stimulerend is voor de ontwikkeling van kinderen en die bijdraagt aan het gevoel van ‘samen leven
en ergens bij horen’.
2. RUIMTE BIEDEN VOOR O NTMOETEN EN ONTSPANNEN & VOOR UITPROBERE N EN
ONTDEKKEN
Werk maken van de doelstelling ‘Ruimte bieden voor ontmoeten & ontspannen’ betekent dat er in 2020 vanuit
kansen wordt gekeken naar een aantrekkelijk aanbod voor kinderen en jongeren, waarin talenten worden
ontwikkeld, ruimte is voor diversiteit, leren en ontwikkelen, kennismaking met nieuwe dingen, andere generaties
en slimme verbindingen in de buurt worden gelegd. Er is een sterk netwerk van vraag en aanbod waarbij
professionals en vrijwilligers gebruik maken van elkaars faciliteiten en expertise. Men heeft ruimte om een goede
match te maken tussen sociale vraag en aanbod; ieder vanuit zijn eigen expertise en met waardering voor elkaars
professionaliteit. Activiteiten worden ontplooid in de driehoek buurt – school – thuis door samenwerking op
basis van de uitgangspunten van de civil society. Het streven is naar fysieke werkplaatsen/oefenruimten/
experimenteerruimten waar de jeugd letterlijk kan uitproberen welke talenten, interesses en vaardigheden ze
wil oefenen, uitproberen en ontwikkelen.
We stimuleren jongeren om gebruik te maken van alle kansen die geboden worden. Om zeker te weten dat het
juiste geboden wordt, betrekken we jongeren bij het realiseren van een passend programma in de buurt.
Werk maken van het realiseren van de doelstelling 'Ruimte bieden voor uitproberen en ontdekken' betekent dat
in 2020 de betrokkenheid van ouders bij keuze- en schakelmomenten in de schoolloopbaan van kinderen is
vergroot door actieve betrokkenheid bij beroepen- en loopbaanoriëntatie. Het betekent ook dat jongeren goed
weten wat hun mogelijkheden zijn, ook wat betreft hun positie op de arbeidsmarkt. Binnen het onderwijs
worden periodieke gesprekken gevoerd en voorlichting gegeven over toekomstperspectief, studiekeuze en

8

toekomstwensen. Er is geïnvesteerd in talentontwikkeling voor jongeren door programma’s gericht op
loopbaanoriëntatie en begeleiding waarbij structuur en inhoud aansluiten bij de ontwikkeling en motivatie van
jongeren. Het bieden van extra onderwijstijd behoort tot de mogelijkheden, waardoor kinderen die in potentie
een hoger niveau in zich hebben dit ook daadwerkelijk kunnen halen. Daarbij is warme overdracht en begeleiding
op het voortgezet onderwijs een voorwaarde. Inzet van rolmodellen en coaching behoort tot het
instrumentarium van scholen en loopbaanbegeleiders.
Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop we opvoeders, kinderen en jongeren voorzien van informatie
waar zij behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld informatie over opvoedproblemen, over het zorgprofiel van scholen,
over beschikbare en vrij toegankelijke ondersteuning voor kinderen die wat meer aandacht vragen. Maar ook
informatie over scholen, leerplicht en buitenschools aanbod.
UITWERKING MAATSCHAPPELIJKE DOE LEN
1. De jeugd ervaart sociale en fysieke veiligheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid
2. Er zijn op basis van gezamenlijke pedagogische uitgangspunten uitdagingen gerealiseerd die de ontwikkeling
van de jeugd stimuleert, zij krijgen ondersteuning als zij problemen ervaren en worden bijgestuurd als dat
nodig is
3. Ouders voelen zich gesteund in hun ontwikkelingsondersteunend gedrag, zodat zij hun kind optimaal kunnen
stimuleren en begeleiden in de leerloopbaan en daarbuiten
4. De jeugd ervaart sociale en fysieke veiligheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
5. De jeugd maakt gebruik van een laagdrempelig aanbod waarbij talenten ontwikkeld en/of ontdekt kan
worden
6. Arbeidsmarktoriëntatie gericht op maatwerk en competenties van jeugd zodat zij weten wat van hen
verwacht wordt op de arbeidsmarkt en wat de arbeidsmarkt hen te bieden heeft
7. Arbeidsmarktoriëntatie gericht op maatwerk en competenties van jeugd zodat zij weten wat van hen
verwacht wordt op de arbeidsmarkt en wat de arbeidsmarkt hen te bieden heeft
8. De basisvaardigheden van de jeugd zijn toereikend om zich maatschappelijk te kunnen redden
In bijlage 1 zijn de maatschappelijke doelen verder uitgewerkt. Daarin is opgenomen wat we aan het eind van het
programma, in 2020 bereikt willen hebben. Daarnaast is opgenomen waar we concreet op inzetten in 2017.
Als bijlage 2 is een matrix opgenomen met de voorwaarden voor de projecten die we koppelen aan de
maatschappelijke doelen. De bijlagen zijn met de partners uitgewerkt.
PROCES
Ervaringen binnen Operatie Amersfoort Jong II en de transformatieperiode hebben ons geleerd dat te strak
geformuleerde doelen op de lange termijn snel achterhaald raken. Daarom kiezen wij er voor om per jaar de te
behalen resultaten per maatschappelijk doel zo concreet mogelijk te formuleren.
In de vorige paragrafen hebben we opgenomen wat we op de lange termijn willen bereiken, dat houdt in 2020
omdat we de kaders formuleren voor de periode 2017-2020. In dit programma werken we de doelen voor 2017
zo concreet mogelijk uit.
Per maatschappelijk doel benoemen we welke partijen betrokken zijn. In het plan van aanpak dat we begin 2017
gezamenlijk uitwerken wordt per maatschappelijk doel bij voorkeur één partij als eigenaar en aanjager van het
proces benoemd. Deze partij krijgt de daarvoor noodzakelijke bevoegdheden en het mandaat van het werkveld.
Wij vinden het belangrijk dat het eigenaarschap duidelijk belegd is om tot goede resultaten te komen.
Bij het monitoren en meten van de resultaten betrekken we niet alleen de uitvoerende partijen in de stad maar
ook de jeugd en hun opvoeders. Dit doen we op een haalbare en werkbare manier waarbij we gebruik maken
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van de mogelijkheden van onze partners en van de monitoren die door organisaties gebruikt worden. Ook
innovatieve methoden en inzet van studenten behoort tot de mogelijkheden.
SUBSIDIEREGELING
Op dit moment verlenen we subsidies vanuit diverse subsidieregelingen en de Algemene Subsidieverordening
e
van de gemeente Amersfoort. In het 1 kwartaal van 2017 werken we één subsidieregeling voor alle UPJO
activiteiten uit. De regeling wordt door het college vastgesteld. Met dit kader willen we het ook mogelijk maken
om meer initiatieven uit het werkveld te ondersteunen mits daar financiële ruimte voor is.
ORGANISATIE EN PROGR AMMASTRUCTUUR
De Adviesgroep Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs is verantwoordelijk voor het uitwerken van de
uitgangspunten, gezamenlijk formuleren van de doelen en voorbereiding van besluiten. De verantwoordelijkheid
voor de verschillende doelen en resultaten op operationeel niveau leggen we jaarlijks vast in de plan van aanpak.
In het jaarlijks bestuurlijk overleg Jeugd en Onderwijs wordt het definitieve programma voor het komend jaar
besproken. Daarna volgt vaststelling door het college. De raad wordt, naast de informatiemomenten in de
reguliere begrotings- en planning & control cyclus. Een keer per jaar informeren we de raad formeel over de
voortgang. Periodiek organiseren we een thema bijeenkomst voor de raad.

Werkgroep Maatschappelijk doel

Uitvoeren projecten en activiteiten en
rapporteren over voortgang en
resultaten

Adviesgroep UPJO

Opstellen en evalueren uitvoeringsplan
per jaar, voorbereiden besluitvorming
door BOJO

Bestuurlijk Overleg Jeugd & Onderwijs

Jaarlijks vaststellen uitvoeringsplan en
evaluatie

Jaarlijks
vaststellen
uitvoeringsplan en
evaluatie

College van B&W

Vaststellen kaders
en begroting UPJO
2017-2020

Gemeenteraad

BELEIDSCYCLUS
Om ervoor te zorgen dat we de goede dingen doen hanteren we de Plan-Do-Check-Act cyclus die we ook bij OAJ
II gebruikt hebben. Op deze wijze monitoren we de voortgang en resultaten en kunnen bijstellen als dat nodig
blijkt.
Fase
Plan

Do

Acties
Het opstellen van de jaarlijkse
uitvoeringsagenda en het vaststellen
van de korte termijn doelen en
resultaten
Het realiseren van de projecten,
activiteiten en het monitoren van de
resultaten

Periode
Laatste kwartaal
lopende jaar

Verantwoordelijk
Adviesgroep UPJO
Projectleider

Gehele loopjaar

Werkgroepen
maatschappelijke
doelen
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Check

Act

Het uitzetten van de monitoren en
evaluaties, verzamelen en duiden van
de gegevens en dit verwerken aan een
rapportage gekoppeld aan de vooraf
opgestelde doelen en resultaten
Het formuleren van verbeterpunten en
komen met voorstellen voor de
bijstelling van doelen

Laatste kwartaal
lopende jaar

Eerste kwartaal van
nieuwe uitvoeringsjaar

Voorzitter werkgroep
Werkgroepen
maatschappelijke
doelen
Voorzitter werkgroep
De Adviesgroep UPJO
(besluit)
De werkgroepen
maatschappelijke
doelen (uitvoering)

BEGROTING
Bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs is er voor gekozen om de inhoud centraal te
stellen; we hebben eerst samen de inhoudelijke thema’s en maatschappelijke doelen vastgesteld. Daarna is aan
de maatschappelijke doelen een budget toegekend. Dat budget is gebaseerd op de kosten voor de voortzetting
van bestaande projecten en activiteiten en de ambities voor de toekomst. In 2017 bekijken en beoordelen we
alle lopende projecten en bepalen welke projecten voortgezet, omgezet of gestopt worden. Op deze wijze
maken we ruimte voor nieuwe initiatieven en projecten.
De wettelijke taken op het terrein van onderwijsachterstanden, voortijdig schoolverlaten, voor- en vroegschoolse
educatie blijven we uitvoeren binnen de inhoudelijke en financiële kaders van het rijk en maken onderdeel uit
van dit meerjarige Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs.
In 2016 heeft het rijk bekend gemaakt in 2017 een onderzoek te willen uitvoeren naar een systematiek voor het
2
vaststellen van het budget voor Gemeentelijke Onderwijs Achterstanden Beleid (GOAB) . Daarbij is aangekondigd
dat het budget voor 2017 voor alle gemeenten naar verwachting met 2,8% naar beneden wordt bijgesteld. Dit in
verband met het feit dat het totale aantal kinderen lager is dan voorheen en de ouders gemiddeld hoger
opgeleid zijn het opleidingsniveau van de ouders is een norm voor de gewichtenregeling, de basis voor de
toekenning van GOAB middelen). Dat houdt in dat wij een voorlopige schatting van de rijksmiddelen voor GOAB
in de begroting hebben opgenomen.
COMMUNICATIE
De maatschappelijke doelen voor het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs zijn in de ronde van 16 juni
2015 besproken met de raad.
We communiceren over het programma via onze UPJO partners. In de praktijk blijkt dat jeugd en ouders
informatie willen over concrete zorgen of vragen en minder interesse hebben in een breed gemeentelijk
programma. Aan elk maatschappelijk doel koppelen we een werkgroep. Deze werkgroep geeft aan op welke
wijze zij communiceren naar jeugd en opvoeders.

2

Kamerbrief referentienummer 918660 over de verdeling van middelen voor GOAB 2017, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
11 april 2016.
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BIJLAGE 1: UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS
In het onderstaande overzicht is voor elk maatschappelijk doel de einddoelstelling voor 2020 opgenomen. In het
overzicht is opgenomen welke projecten en activiteiten uit 2016 we voortzetten en wat we daarmee beogen.
Daarbij is aangegeven wat we in 2017 willen bereiken. In 2017 werken we de kritische prestatie indicatoren voor
de einddoelen uit.

Veiligheid bieden door verantwoordelijkheid te geven en te nemen & waardering en
betrokkenheid stimuleren
Maatschappelijk doel 1 (0-23 jaar)
Partners: GGD (Reinet Bouma), PO Meerkring (Ad Goenee), ABC (Gertrude Abbring) en gemeente Amersfoort
(Paul Steenkist)

De jeugd ervaart sociale en fysieke veiligheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid
Alle bij het UPJO betrokken professionals zorgen voor participatie door en van jeugd. School is daarbij een
belangrijke vind- en werkplaats. De verbinding tussen school en buurt, schoolse en voor-, tussen- en naschoolse
activiteiten is vanzelfsprekend. Het gevoel van (sociale) veiligheid bij de jeugd staat centraal. De vragen van
jeugd staat centraal en waar dat mogelijk is worden zij betrokken bij oplossingen en projecten waarbij we
differentiëren naar leeftijd en doelgroep. Zo zorgen we er samen voor dat de weerbaarheid van de jeugd
vergroten.
Welke activiteiten uit het vorige programma zetten we voort
ABC’s De ABC’s (voorheen ABC-scholen) hebben een stevige plek in de basis infrastructuur en dragen bij aan
het bieden van een veilige plek aan kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijken. De betrokken partners
werken vanuit een pedagogische kader en betrekken jongeren bij de ontwikkelingen in de wijk.
Doelstelling
Eind 2020 zien alle UPJO partners sociale en fysieke veiligheid als een voorwaarde om tot ontwikkeling te
komen. De partners willen signalen die duiden op het gevoel van onveiligheid bij jeugd opmerken, er naar
handelen en onveiligheid voorkomen. Alle kinderen en jongeren hebben recht op een veilig thuis en een
veilige leefomgeving. We onderschrijven het streven van de kinderombudsman om kindermishandeling met
50% te reduceren.
Eind 2020 beschikt iedere wijk over een klankbordgroep van jongeren die meepraat over sociale en fysieke
veiligheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid . Jeugd en jongeren worden, waar dat kan, actief betrokken
bij de organisatie van activiteiten zodat verantwoordelijkheid en betrokkenheid gerealiseerd wordt.
In 2017 staan de volgende doelen centraal:
We betrekken jongeren bij het bedenken en uitwerken van een plan op maat voor de wijk en nemen hun
inbreng serieus. Eind 2017 heeft iedere wijk, in samenwerking met de jeugd en/of hun vertegenwoordigers,
een plan gemaakt voor verdere uitwerking van de wijkscan. In dit plan staan concrete stappen genoemd.
Welke resultaten willen we behalen?
Iedere wijk heeft een concreet uitvoeringsplan voor de wijk, dat gemaakt is in samenwerking met de jongeren,
gebaseerd op de uitkomsten van de wijkscan.
Wat willen we bereiken
a. Een veilig
schoolklimaat

Hoe doen we dat
 Het programma (of elementen
ervan) ‘de veilige school’
hanteren in een deel van de
ABC’s in Amersfoort

Hoe meten we dat
Door de monitoren in het kader van
ABC
We streven ernaar dat 95% van de
kinderen zich veilig voelt op school
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b.

Een veilige buurt



c.

Jeugd die sociale en
fysieke veiligheid
ervaart



d.

De weerbaarheid van
jeugd te vergroten



Het programma (of elementen
ervan) ‘de vreedzame wijk’ te
hanteren en te werken op basis
van een gezamenlijke
pedagogische visie
Door de 10 maatregelen van de
preventie kindermishandeling in
de UPJO organisaties te
hanteren
Het inzetten van effectieve
interventies

Door de monitoren in het kader van
ABC
Uit de subsidieverantwoording ABC
blijkt dat aan deze elementen
aandacht is besteed
Bij de evaluatie van het UPJO over
2017 en aan de hand van de
jeugdgezondheidsmonitor.
In de evaluatie UPJO 2017
Aan de hand van de
jeugdgezondheidsmonitor en
verantwoording GGD
In de subsidieverantwoording GGD
2017
Aan de hand van het rapport van de
adviesgroep

De mogelijkheden te
 Een werkgroep voert een
inventariseren om een
onderzoek uit (regie bij de GGD)
verkeers- en
zwemdiploma te
halen
Wie zijn betrokken?
De trekker wordt #Inde buurt033, oftewel de gebiedscoördinator, in samenwerking met onder andere scholen
in de wijk en ondersteuning van de GGDRU.
e.

Maatschappelijk doel 2 (4-23 jaar):
Partners: SWV De Eem (Brigitta Gadella), SKA ( Joke Spruit), SOVEE (Rogér Caubo), PO KPOA (Bert Dekker) en
gemeente Amersfoort (Sonja Strijk )

Er zijn op basis van gezamenlijke pedagogische uitgangspunten uitdagingen gerealiseerd
die de ontwikkeling van de jeugd stimuleren, zij krijgen ondersteuning als zij problemen
ervaren en worden bijgestuurd als dat nodig is.
Om ervoor te zorgen dat jeugd op een eenduidige wijze benaderd en begeleid wordt is het van belang dat
professionals elkaar kennen elkaar en betrokkenheid bij jeugd afstemmen. Dat houdt in dat professionals in de
wijk op samenwerking en een eenduidige aanpak hanteren. De school is een belangrijke vind- en werkplaats
voor professionals omdat alle jeugdigen daar het grootste deel van de tijd doorbrengen. Door gezamenlijk op
te trekken richting jongeren is het mogelijk om de weerbaarheid bij jongeren te vergroten.
Welke activiteiten uit het vorige programma zetten we voort
Coachingsprojecten
Vanuit deze projecten krijgen jongeren tijdelijke ondersteuning van een professional
waarmee voorkomen wordt dat belemmeringen serieuze problemen worden.
Aansluiting Passend
Onderwijs-Jeugdzorg
Het budget hiervoor gaat naar het PO samenwerkingsverband de Eem. Een
adviesgroep bepaalt welke projecten, gericht op een goede verbinding tussen
Passend Onderwijs en Jeugdzorg, een subsidie ontvangen en monitoren de
resultaten van deze activiteiten.
BSO+
Hiermee wordt extra ondersteuning in de buitenschoolse opvang geboden aan
kinderen die in het kader van Passend Onderwijs naar het reguliere onderwijs gaan
maar extra begeleiding nodig hebben, ook in de BSO.
Doelstelling
Eind 2020 is de basis gelegd door de basisvoorziening (kinderopvang 0-12, voorschool, school, bso, sport,
cultuur en welzijn) te versterken zodat zij kinderen met zorg op kunnen vangen waarbij professionals “doen
wat nodig is”. Dit gebeurt dan zo dat er één doorgaande zorglijn wordt ingezet om de juiste zorg rond het kind
en het gezinssysteem te organiseren.
Enerzijds is er vraag vanuit de basisvoorzieningen; er zijn kinderen in de opvang die extra zorg nodig hebben,
ter preventie of als ondersteuning. Anderzijds is er instroom vanuit de specialistische jeugdzorg: een sociale
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omgeving creëren waar kinderen in hun eigen wijk kunnen leren , ook sociale vaardigheden.
De doorgaande zorglijn van lichte pedagogische coaching tot uiteindelijk zwaardere jeugdzorg, maakt dat er
voor ouders en kinderen passende zorg kan worden geboden; licht als het kan, zwaar als het moet.
In 2017 staan de volgende doelen centraal:
Het hoofddoel voor 2017 is dat zoveel mogelijk kinderen in de eigen wijk naar school én naar de opvang
kunnen. We zorgen ervoor dat verzorgers en kinderen toegang hebben tot de ondersteuning of coaching die
zij daarbij nodig hebben. We betrekken verzorgers bij het ontwikkelen van de ondersteuning die daarvoor
nodig is. In het onderstaande schema geven we weer wat we concreet gaan doen in 2017 en hoe we de
resultaten meten.
Welke resultaten willen we behalen
Kinderen kunnen naar school, de opvang en vrije tijdsactiviteiten in de buurt doordat we ze daar begeleiding
en ondersteuning bieden zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Wat willen we bereiken
Hoe doen we dat
Hoe meten we dat
a. Juiste ondersteuning voor
Door de resultaten van de
 Alle betrokken partners
een kind/gezin is goed
metingen van SWV De Eem ten
werken samen bij het
beschikbaar
aanzien van aantal verwijzingen,
opstellen en realiseren van
aantal toegewezen onderwijseen plan
zorgarrangementen en soort
 Het samenwerkingsproces
expertise/ondersteuning
wordt ondersteund door
te verbinden met de resultaten
SWV De Eem
van de door SWV De Eem te
ontwikkelen
tevredenheidsonderzoeken onder
ouders. Een samenvatting nemen
we op in de evaluaties van het
UPJO.
We streven naar 80%
tevredenheid onder ouders over
de beschikbaarheid van het
ondersteuningsaanbod
In samenwerking met stichting
 Inzet brugfunctionarissen in
Wijkteams een monitor te
het V(S)O en MBO vanuit de
ontwikkelen voor de
wijkteams.
werkzaamheden en bereikte
 Teamleider wijkteams met
resultaten van de
aandachtsgebied onderwijs
e
brugfunctionaris (1 kwartaal
coördineert de leerteams,
2017)
haalt vraagstukken op en
implementeert
werkafspraken
b. Verdere professionalisering
Professionals die gebruik maken
 Professionaliseringsaanbod
van leerkrachten en
van het aanbod geven bij de
 Coaching on the job
pedagogische medewerkers
evaluatie aan in welke mate zij
 Samenwerking met de
met betrekking tot het
zich aan het naderhand beter
jeugdzorgpartners
signaleren van een
toegerust voelen. Een
ondersteuningsbehoefte
samenvatting nemen we op in de
evaluatie van het UPJO.
We streven ernaar dat 95% van
de professionals zich beter
toegerust voelt
c. Versterken van de
De in 2017 te ontwikkelen
 We betrekken alle
samenwerking tussen
monitor wordt ingevuld en de
professionals uit de school,
professionals onderwijs,
resultaten daarvan vormen de 0wijkteams, jeugdzorg en
kinderopvang, wijkteams en
meting voor de samenwerking.
kinderopvang
specialistische en jeugdzorg
Een samenvatting van de
 We verbreden de
resultaten nemen we op in de
samenwerking door de BSO,
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d.

Passende
onderwijszorgarrangementen
om de inzet van
specialistische jeugdzorg en
thuiszitten te voorkomen















SBI, GGD, leerplicht en de
politie toe te voegen
We versterken de formele en
informele netwerken
We stellen een monitor op
aan de hand waarvan we de
samenwerking kunnen
evalueren
We starten een onderzoek
naar leerlingenstromen, zorg
op school en vragen aan een
partij met expertise welke
onderwijszorgarrangementen
goed zouden passen in onze
regio.
We brengen de vraag naar
arrangementen in beeld
We bekijken de financiële
mogelijkheden voor het
bieden van opvang aan
ouders die niet werken
We zorgen voor een
doorgaande lijn van zorg op
school naar zorg in de vrije
tijd
We betrekken de
kinderopvang bij de
ontwikkeling van
arrangementen
Uitvoering geven aan het
Thuiszitterspact
Opstarten regionale
werkgroep vrijstellingen art.
5a van de Leerplichtwet
waarin de huidige
werkprocessen onder de loep
worden genomen en
aangepast kunnen worden
aan de nieuwe situatie
(verschuiving van
verantwoordelijkheden)
Nieuwe werkafspraken
maken met de GGD ten
aanzien van de
controlerende rol bij
vrijstellingen van de
leerplicht

evaluatie van het UPJO.
De resultaten van de monitor
geven weer hoe de samenwerking
verloopt en brengen
aandachtspunten voor de
toekomst in beeld
Afhankelijk van de vastgestelde
vraag ontwikkelen we een aantal
concrete
onderwijszorgarrangementen en
een aanpak om thuiszitten te
voorkomen. Een samenvatting
nemen we op in de evaluatie van
het UPJO.
In de informatie over de
Ontwikkelagenda Passend
Onderwijs en evaluatie UPJO
rapporteren we over de
onderzoeken en conclusies

Wie zijn betrokken?
Alle partijen betrokken bij jeugd.
De gemeente als verbindende partij naar de specialistische jeugdzorg en SBI.
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Maatschappelijk doel 3 (0-18 jaar):
Partners: SKA (Joke Spruit), SOVEE (Roger Caubo) en gemeente Amersfoort (Ko Dieleman en Sule Bagci)

Ouders voelen zich gesteund in hun ondersteunend gedrag, zodat zij hun kind optimaal
kunnen stimuleren en begeleiden in de leerloopbaan en daarbuiten
Ouders hebben een centrale rol dus alle UPJO partners stemmen met ze af en zien ouders als educatief
partners. Gezamenlijk werken we aan het vergroten van de opvoedkennis en vaardigheden bij ouders. Daarbij
werken we aan het vergroten van de wederzijdse waardering. We werken aan het actief betrekken van ouders
bij de leerloopbaan van hun kinderen waarbij we vooral investeren in de ouders voor wie dit niet
vanzelfsprekend is. Het versterken van eigen kracht en autonomie van zowel ouders als de jeugd staat
centraal; we werken aan het versterken van het gezin en het voorkomen van een sociaal of maatschappelijk
isolement.
Welke activiteiten uit het vorige programma zetten we voort
Laagdrempelige opvoedondersteuning
Met dit project krijgen ouders op diverse manieren opvoedondersteuning
aangeboden met als doel het versterken van de eigen opvoeding. Dit gebeurt door
praktische tips over opvoeden aan te bieden op plekken waar ouders in verband
met de opvoeding van kinderen komen of aanwezig zijn.
Doelstelling
Eind 2020 is er sprake van een netwerk, passend bij de ontwikkelingsfase van hun kind(eren), rondom ouders
bestaand uit andere ouders en professionals. In deze netwerken staat educatief partnerschap en het
optimaliseren van ontwikkelingskansen van kinderen centraal. Professionals zetten expertise in met als doel
ouders versterken of ondersteunen.
In 2017 staan de volgende doelen centraal:
1. Succesvolle educatieve netwerken rondom ouders in kaart brengen, de succesfactoren inzichtelijk maken
en de inzetbaarheid in de stad beoordelen;
2. Het versterken van bestaande educatieve netwerken die de eigen kracht van ouders centraal stellen en
vraaggericht werken;
3. Laagdrempelige vormen van opvoedondersteuning verstevigen en uitbreiden en de toegankelijkheid (ook
financieel) faciliteren;
4. Het ondersteunen van ouders bij de keuzes die kinderen maken tijdens de overgangen tussen de
voorzieningen; van opvang naar primair onderwijs, van primair naar voortgezet onderwijs, van voorgezet
onderwijs naar beroeps- of universitair onderwijs en van onderwijs naar arbeidsmarkt;
5. Aandacht voor opvoeden in twee culturen/systemen.
Welke resultaten willen we behalen
Wat willen we bereiken
a. Registratiesystemen voor het
volgen van de ontwikkeling
van kinderen en de input van
ouders verwerken in de
registratie

Hoe doen we dat
Door registratie in volgsystemen
van ondersteuningsvragen van
ouders en een goede overdracht
van deze informatie

b.

Door informatiebijeenkomsten,

Kennis van de werkwijze in

Hoe meten we dat
Bij de evaluatie van interne
registratie en volgsystemen. Een
samenvatting nemen we op in de
evaluatie UPJO.
We streven ernaar dat in
rapportages van VVE/KDO en PO
eventuele ondersteuningsvragen
van ouders verwerkt zijn
Aan de hand van evaluaties na
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de verschillende sectoren:
kinderopvang, primair
onderwijs e.d.

studie en themadagen

c.

Gelijkwaardige
samenwerking tussen ouders
en professionals

Door de werkwijze in de eigen
organisatie hierop aan te passen
(samenwerkingsplan)

d.

Een aanbod (VVE) dat voor
alle ouders toegankelijk is

Belemmeringen ten aanzien van
toelating en financiën in beeld
brengen en oplossingen daarvoor
zoeken

afloop van bijeenkomsten. Een
samenvatting nemen we op in de
evaluatie UPJO.
We streven ernaar om minimaal 1
bijeenkomst te organiseren in
2017
Aan de hand van eigen
tevredenheidsonderzoeken onder
ouders. Een samenvatting nemen
we op in de evaluatie UPJO.
We streven ernaar om in het
kader van VVE en laagdrempelige
opvoedingsondersteuning 80%
van de ouders naar tevredenheid
te betrekken bij ondersteuning
De VVE monitor (buiten de
evaluatie UPJO).
We streven ernaar om het VVE
aanbod in 2017 te verbreden met
uitbreiding naar kinderen
waarvan de ouders niet werken
en geen kinderopvangtoeslag
ontvangen en naar de groep
kinderen die om sociaal
maatschappelijke redenen
behoefte heeft aan ondersteuning

Wie zijn betrokken?
Alle partners rondom kind en ouders: , GGD, SOVEE, Kinderopvang/peutergroepen, Primair onderwijs,
Voortgezet onderwijs, MBO, HBO etc. Wijkteams Sociale Basis Infrastructuur (SBI).

Maatschappelijk doel 4 (0-12 jaar):
Partners: GGD (Reinet Bouma), Welzin (Geert Kloet) en gemeente Amersfoort (Yildirim Baykir)

Acceptatie van, waardering en respect voor diversiteit en verscheidenheid
We hanteren een brede definitie: diversiteit en verscheidenheid naar seksualiteit, ras, kleur, religie, geestelijke
en lichamelijke beperking en alle overige vormen. We betrekken jeugd, daar waar dat mogelijk is, bij het
vaststellen van de thema’s waar we aandacht aan besteden. We stellen ontmoeting van alle betrokkenen,
doelgroep en professionals, centraal. We leggen een verbinding tussen het onderwijs en de partijen in de
Sociale Basis Infrastructuur.
Welke activiteiten uit het vorige programma zetten we voort
Diversiteitsbeleid
Subsidieregeling
Regeling voor partijen uit het werkveld waaruit stimuleringssubsidies rond het
thema diversiteit kunnen worden aangevraagd.
Onderwijs aan nieuwkomers (voorheen aangeduid met schakelklassen)
De cofinanciering van de gemeente als aanvulling op de rijksbekostiging van het
onderwijs aan nieuwkomers.
Doelstelling
Eind 2020 is er meer aandacht voor diversiteit onder professionals, ouders, opvoederen en jeugd. Het aanbod
voor jeugd richt zich op een diverse groep en gaat uit van inclusief denken en handelen. Professionals hebben
meer kennis en vaardigheden tot hun beschikking waardoor zij in staat zijn de diverse groepen te begeleiden
en rekening te houden met verschillen. Bij de projecten en activiteiten van alle maatschappelijke doelen
wordt bewust gewerkt aan een passende aanpak voor een diverse doelgroep.
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In 2017 staan de volgende doelen centraal:
1. Het voortzetten van de inzet van een regisseur diversiteit voor 12 uur per week met als doel het
agenderen van het thema diversiteit, het inventariseren van vragen in het werkveld, het leggen van
verbindingen tussen organisaties en het organiseren van themabijeenkomsten op basis van brede vragen.
2. Het beschikbaar stellen van een stimuleringsbudget voor het aanjagen van projecten en activiteiten rond
het thema diversiteit in het werkveld.
Welke resultaten willen we behalen
Wat willen we bereiken
1. Ondersteunen van
initiatieven op het terrein
van diversiteit in het
werkveld.

Hoe doen we dat
We stellen een regisseur
diversiteit aan voor 12 uur per
week (vanuit budget diversiteit
gemeente breed).

2.

Het stimuleren van projecten
en activiteiten in het
werkveld die aandacht
besteden aan het thema
diversiteit.

We stellen een budget van €
50.000 op jaarbasis beschikbaar
waaruit stimuleringssubsidies
door het werkveld aangevraagd
kunnen worden (kader ligt nu
vast in een subsidieregeling
diversiteit en wordt opgenomen
in de subsidieregeling UPJO).

3.

Meer aandacht voor het
thema seksuele acceptatie.

Een geïntegreerd aanbod van de
GGD en Welzin rond het thema
‘seksuele acceptatie’.

4.

Aandacht voor het
voorkomen van voortijdig
schoolverlaten en de
aansluiting op de
arbeidsmarkt van jongeren in
een kwetsbare positie (JiKP)

Door in het kader van voortijdig
schoolverlaten en Team Jong een
werkgroep de knelpunten voor
deze doelgroep in beeld te laten
brengen en passende oplossingen
uit te werken. Deze worden
opgenomen in de VSV aanpak.

Hoe meten we dat
Aan de hand van een schriftelijke
evaluatie van de inzet van de
regisseur met externen.
We streven naar tevredenheid
over deze inzet onder 80% van de
ondervraagde partners
Door de inhoudelijke
verantwoordingen van de
verleende subsidies in een
rapportage op te nemen en
beschikbaar te stellen bij de
evaluatie UPJO 2017.
We streven naar inzet van 100%
van het beschikbare budget
(kwaliteitseisen zijn in de
subsidieregeling opgenomen)
Aan de hand van de
projectevaluaties van Welzin en
GGD, een samenvatting wordt
opgenomen in de evaluatie UPJO
2017.
Nader vast te stellen in 2017 (eind
januari 2017)
De RMC effectrapportage en VSV
programma evaluatie (buiten de
evaluatie UPJO).

Met wie gaan we het doen?
Alle UPJO partners.
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Ruimte bieden voor ontmoeten en ontspannen & uitproberen en ontdekken
Maatschappelijk doel 5 (6-18 jaar):
Partners: Welzin (Geert Kloet), SRO (Jan Hardeman) en Gemeente Amersfoort (Ieteke Bos)

Er is ruimte voor ontmoeten, ontspannen en ontdekken en de jeugd bepaalt mede hoe
deze ruimte wordt ingevuld
Professionals ondersteunen jeugd bij het in beeld brengen van hun behoefte aan ruimte (bestaande en
beschikbare binnen of buitenruimte) of activiteiten. Daarnaast ondersteunen zijn jongeren bij het realiseren
van plannen die daar uit voort komen. Ouders worden betrokken bij de plannen en uitvoering. Op deze wijze
zorgen we er gezamenlijk voor dat er meer ruimte voor jeugd komt in de vorm van fysieke werk- of
ontdekplaatsen, oefenruimten of experimenteerruimte. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat deze ruimten veilig
en verantwoord gebruikt kunnen worden. concretiseren van hun behoeften met betrekking tot ruimte en
activiteiten Er zijn fysieke werkplaatsen/oefenruimten/ experimenteerruimte voor de jeugd waarbij ruimte is
voor veilig spelen en ontdekken.
Welke activiteiten uit het vorige programma zetten we voort
Niet van toepassing.
Doelstelling
Eind 2020 wordt de beschikbare ruimte, fysiek of sociaal, ook door jeugd benut op een wijze die aansluit bij
hun behoefte en die bijdraagt aan het ontdekken van hun talenten. Zij geven zelf aan welke ruimte zij willen
gebruiken en professionals ondersteunen bij het realiseren van deze wensen.
In 2017 staan de volgende doelen centraal:
Het project Young Leaders gaat van start (loopt tot en met 2018). Dit project is gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
 Mensen nemen deel aan het maatschappelijk verkeer. Dat blijkt uit deelname aan (door anderen)
(georganiseerde) gelegenheden tot ontmoeting, ontspanning of ontplooiing.
 Mensen beschikken over het vermogen zelf ontmoeting in hun woongebied te realiseren.
Op basis va deze uitgangspunten werkt Young Leaders aan het concreet realiseren van een methodische
werkwijze in een netwerk met als einddoel meer speel- en ontwikkelmogelijkheden in de woon- en
leefomgeving van jeugd. In dat proces ontwikkelt de betrokken jeugd sociale competenties.
Welke resultaten willen we behalen
Het project heeft een looptijd van 2 jaar.
Wat willen we bereiken
Hoe doen we dat
Hoe meten we dat
1. Meer speel- en
1. Het ontwikkelen van een
We leveren eind 2017 een
ontwikkelmogelijkheden in
methodische werkwijze door tussenevaluatie van het project
de woon- en leefomgeving
Young Leaders
Young Leaders op waarin de
van jeugd
2. Het betrekken van minimaal
projectresultaten zijn
4 organisatie bij het project
opgenomen.
in 2017 en 2018
Bij het project zijn minimaal 4
UPJO partners betrokken
2. Meer actieve jongeren die
3. Het betrekken van jeugd bij
Met een 0 meting bij aanvang van
activiteiten in de eigen
de uitvoering
het project en een eerste
leefomgeving organiseren.
resultaatmeting in mei 2017
Nader vast te stellen aan de hand
van de 0-meting
Wie zijn betrokken?
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Samenwerkende partijen zijn Fluor, Scholen in de Kunst, het onderwijs (nader vast te stellen welke scholen) en
Welzin in het kader van Indebuurt033. In oktober 2016 wordt een school benaderd om mee te doen.

Maatschappelijk doel 6 (0-18 jaar):
Partners: Welzin (Geert Kloet), SRO (Jan Hardeman), Scholen in de Kunst (Tanja Kerkvliet), ABC (Gertrude
Abbring) en gemeente Amersfoort (Anne Arendsen)

De jeugd maakt gebruik van een laagdrempelig aanbod waarbij talenten ontwikkeld en/of
ontdekt kan worden
We realiseren een kwalitatief hoogstaand aanbod met onder andere sport, dans, multimedia, taal, creatieve
vakken, cultuur en dergelijke. De jeugd betrekken we bij het ontwikkelen van het aanbod in hun eigen buurt.
De partners stemmen af over het aanbod en werken samen waar dat mogelijk en wenselijk is. Professionals
herkennen talent bij jeugd en stimuleren de ontwikkeling daarvan. Alle activiteiten op het terrein van
talentontwikkeling dragen direct of indirect bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Welke activiteiten uit het vorige programma zetten we voort
Cultuur met kwaliteit
Cultuureducatie met Kwaliteit beoogt een duurzame verankering en het bevorderen
van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs. Men wil dit bereiken
via onderstaande subdoelen: samenwerking tussen primair onderwijs en culturele
omgeving; verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016
deelname aan de regeling en het vergroten van het aantal deelnemende scholen.
Doelstelling
Eind 2020 beschikt elke wijk over een divers en laagdrempelig activiteitenaanbod (arrangementen) voor
kinderen waarbij talenten ontwikkeld en/of ontdekt kunnen worden. De UPJO partners hanteren een
gezamenlijke visie op talentontwikkeling en geven invulling aan programma’s gericht op het kennismaken,
ontwikkelen en verdiepen van talenten. Deze programma’s vinden zowel onder-, voor- als naschools plaats, in
georganiseerd verband (bso, sportvereniging, school etc.) of in de eigen vrije tijd van jongeren. Deze stads
e
brede talentprogramma’s vormen tezamen een doorgaande leerlijn en hebben een relatie met de 21 eeuwse
vaardigheden en onderwijs 2032.
In 2017 staan de volgende doelen centraal:
In het voorjaar van 2017 wordt geïnventariseerd wat het aanbod is in de verschillende wijken van de stad.
In het najaar worden de eerste concrete activiteiten in de wijk aangeboden.
Welke resultaten willen we behalen
Ieder (school)jaar wordt er invulling gegeven aan talentprogramma’s voor specifieke leeftijdsgroepen: In 2017
voor de groep van 0-4 jaar, in 2018 voor de groep van 4-12 jaar en in 2019 voor de groep van 12-18 jaar.
Wat willen we bereiken
Hoe doen we dat
Hoe meten we dat
1. De talentprogramma’s in de
We brengen de programma’s (op
De digitale voorziening is eind
stad zijn in beeld
een zelfde wijze als de sociale
2017 gereed en gepresenteerd
kaart) in beeld en zorgen dat deze aan het werkveld.
informatie voor alle betrokkenen
inzichtelijk is. We realiseren Een
In de digitale voorziening is het
digitale voorziening die het stad
volledige aanbod (100%) van de
brede aanbod voor talentUPJO partners in beeld
ontwikkeling in beeld brengt.
2. Een samenhangend
Door met alle partners het
Het programma is eind 2017
talentprogramma voor de
bestaande aanbod in beeld te
gereed en wordt met de evaluatie
groep jeugd van 0 tot 4 jaar
brengen, te bepalen of dit
ter informatie aan de UPJO
dekkend is en aanvullend aanbod partners beschikbaar gesteld.
te ontwikkelen aan de hand van
Nader vast te stellen in 2017 (eind
een gezamenlijke visie en aanpak. januari 2017)
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Wie zijn betrokken?
SRO, Welzin, Kinderopvangorganisaties, Sportverenigingen, Verenigingen op het gebied van kunst en cultuur,
Bibliotheek Eemland, ABC, Culturele aanbieders, Scholen in de Kunst, CNME het onderwijs.

Maatschappelijk doel 7 (16-23 jaar):
Partners: PO (PCBO Martha Broersma), VO (Onderwijsgroep Amersfoort Kobus de Boer), ROC Midden
Nederland (Rineke Schinkel) en gemeente Amersfoort (Ieteke Bos)

Arbeidsmarktoriëntatie gericht op maatwerk en competenties van jeugd zodat zij weten
wat van hen verwacht wordt op de arbeidsmarkt en wat de arbeidsmarkt hen te bieden
heeft
Jeugd weet goed wat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn, onder andere door de school- en
beroepskeuze begeleiding in het onderwijs. Scholen betrekken ouders actief bij keuze- en schakelmomenten in
de schoolloopbaan van hun kinderen. De nieuwe initiatieven sluiten aan op bestaande activiteiten vanuit
aanpak jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten (VSV). Ook worden er initiatieven tussen onderwijs en
bedrijfsleven opgezet en kijken we of we gebruik kunnen maken van de inzet van (gepensioneerde) vrijwilligers
of coaches. We leggen een doorgaande ontwikkelingslijn naar de arbeidsmarkt.
Welke activiteiten uit het vorige programma zetten we voort
VSV
Het VSV programma van maatregelen 2016-2020 voeren we samen met de partners
uit. De gemeente heeft daarbij een regierol en is verantwoordelijk voor de aanpak
van oud VSV-ers en jongeren in een kwetsbare positie. Voor deze taken ontvangen
Amersfoort als RMC contactgemeente VSV middelen. Vanuit deze middelen is 0,4
fte voor deze taken beschikbaar.
RMC
Amersfoort voert als RMC contactgemeente de RMC functie uit vanuit het nieuwe
Team Jong waarin leerplicht (alleen lokaal), RMC en het jongerenloket
samenwerken. Hiervoor ontvangt Amersfoort middelen van het rijk.
Toekomstfonds onderwijs-arbeidsmarkt
In 2016 is een start gemaakt met deze regeling waarbij subsidie kan worden
aangevraagd voor activiteiten en projecten die als doel hebben het verbeteren van
de aansluiting tussen onderwijs een arbeidsmarkt. Deze regeling wordt in 2017 en
2018 voortgezet.
Doelstelling
Eind 2020 zijn er minder jongeren in Amersfoort die voortijdig school verlaten als gevolg van een verkeerde
studiekeuze. Daarnaast is er een samenhangend aanbod van loopbaan- en beroepsoriëntatie zodat jongeren
goed weten wat op de arbeidsmarkt van hen verwacht wordt en wat de arbeidsmarkt hen te bieden heeft.
Alle jongeren vinden tijdig een passende stageplaats.
In 2017 staan de volgende doelen centraal:
De ontwikkeling en lancering van een serious game door de New Penguïns voor vmbo-leerlingen die voor hun
vervolgkeuze staan en tot op het laatste moment, ondanks alle hulp van de vmbo-school, niet weten wat ze
willen. Deze serious game kan zonder tussenkomst van derden (school, externe begeleiders) worden
doorlopen en is bedoeld als redder in nood.
Welke resultaten willen we behalen
Jongeren die in Amersfoort op school zitten weten wat zij na hun middelbare school willen doen. De
voorlichting vanuit het mbo is realistisch.
Wat willen we bereiken
Hoe doen we dat
Hoe meten we dat
1. De serious game voor een
a. Er wordt een programma van Het instrument sluit aan bij de
last minute keus van VMBOeisen opgesteld
behoefte van de doelgroep, is
ers voor een MBO opleiding
b. Er wordt een klankbordgroep gereed en in gebruik in maart
is ontwikkeld en operationeel
bestaand uit jongeren
2017. De tevredenheid onder
in maart 2017
opgericht voor het
gebruikers wordt gemeten.
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c.

2.

Alle initiatieven op het
gebied van beroepsoriëntatie
voor VO en MBO zijn in beeld
en verbonden waar dat
wenselijk is

a.
b.
c.

aandragen van ideeën en
testen van het programma.
De game is zo ontwikkeld dat
de tevredenheid onder
gebruikers te meten is.
Het in beeld brengen van alle
initiatieven
Het in beeld brengen van
mogelijk verbindingen
Het realiseren van die
verbindingen

Van de gebruikers is 85%
tevreden. De uitval onder VMBOers in 2017 is lager dan in 2015

Eind 2017 is een overzicht
beschikbaar (digitaal) van alle
initiatieven en beschikbaar voor
de partners.
In het overzicht zijn alle
initiatieven opgenomen

Wie zijn betrokken?
Decanenkring VO, MBO, Toekomstfonds onderwijs-arbeidsmarkt, VAB werkgroep onderwijs-arbeidsmarkt en
de New Penguïns.

Maatschappelijk doel 8 (2-12 jaar):
Partners: SWV De Eem (Brigitta Gadella), GGD (Reinet Bouwman), PO (KPOA Bert Dekker), gemeente
Amersfoort (Ko Dieleman)

De basisvaardigheden van de jeugd zijn toereikend om zich maatschappelijk te kunnen
redden
Een doorgaande ontwikkelingslijn voor jeugd is een voorwaarde om tot ontplooiing te komen. Alle UPJO
partners onderschrijven het belang van deze doorgaande lijn. Met name de samenwerking en overdracht is
daarbij van belang: het is in belang van de doelgroep dat dit goed geregeld is. Alle UPJO partners streven naar
een constructieve samenwerking op thema’s en een warme overdracht zodat de jeugd zich optimaal kan
ontwikkelen in een ononderbroken lijn. De jeugd heeft een leerrecht dus thuiszitten is niet wenselijk.
Welke activiteiten uit het vorige programma zetten we voort
TAALent
Een project dat jongeren met een minder goede taalvaardigheid in het PO extra
begeleiding geeft bij de overgang naar het VO om de kans op slagen te verhogen.
VVE
Het aanbieden van voorschoolse educatie aan kinderen met een taal- of
ontwikkelingsachterstand met als doel het vergroten van de kans op een succesvolle
instroom in het basisonderwijs. Het rijk stelt hiervoor budget beschikbaar. Dat
budget wordt jaarlijks verhoogd om het ook voor kinderen waarvan de ouders niet
werken en geen kinderopvangtoeslag (KOT) ontvangen mogelijk te maken naar de
opvang te gaan.
Zorg in de school
Extra middelen per leerling voor het primair onderwijs (PO) die ingezet kan worden
om kinderen, waarbij vermoed wordt dat er sprake is van een leer- of
ontwikkelingsstoornis (van invloed op het functioneren op school), te laten testen
en begeleiden.
Doelstelling
Eind 2020 bieden wij maximale ontwikkelingskansen voor jeugd in Amersfoort. Voor alle jeugd door in te
zetten op de maximale ontwikkeling van de taalvaardigheid omdat dit een voorwaarde is voor participatie in
het onderwijs en op de arbeidsmarkt.
 Voor het jonge kind onder andere door in te zetten op de kwaliteit van pedagogisch medewerkers, onder
andere door inzet van coaches en begeleiding op de werkplek. Ook door alle kinderen de kans te geven
gebruik te maken van kinderopvang.
e
 Voor kinderen in de basisschoolleeftijd door aandacht te besteden aan de vaardigheden van de 21 eeuw
door deze te integreren in het hele onderwijs. Daarnaast door te zorgen voor een doorgaande lijn naar
het voortgezet onderwijs (zie ook maatschappelijk doel 6).
 Alle jongvolwassenen die dat nodig hebben maken gebruik van het bestaande aanbod om de
taalvaardigheid te verhogen met als doel het vinden van een passende plek op de arbeidsmarkt.
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In 2017 staan de volgende doelen centraal:
1. Het verhogen van de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang.
2. Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op IKC.
3. Taalverwerving jongvolwassenen: kansen bieden aan jongeren van 18 tot 13 jaar: maximaal inzetten op
NT2 (Nederlands als tweede taal) en arbeidsparticipatie van de jongeren. Hebben vaak al een (bijna)
vakopleiding afgerond. Gaat veelal om nieuwkomers, westers en niet westers.
Welke resultaten willen we behalen
Wat willen we bereiken
1. Pedagogische medewerkers
in de kinderopvang zijn goed
toegerust qua vaardigheden

Hoe doen we dat
Door de inzet van coaches en
trainers op de werkplek

2.

Een gezamenlijke stedelijke
visie op IKC

Door de oriëntatie met het
werkveld voort te zetten en tot
een gezamenlijk definitie van IKC
en een visie document

3.

Jongvolwassenen voor wie
e
Nederlands de 2 taal is
vinden binnen een jaar een
passende plek op de
arbeidsmarkt

Door een goede begeleiding
vanuit de ROC’s van deze
jongeren richting de arbeidsmarkt

Hoe meten we dat
Aan de hand van een VVE
kwaliteitsmeting
Nader vast te stellen in 2017 (eind
januari 2017)
We leveren een lokaal
visiedocument op
Eind 2017 is de gezamenlijke
(VVE, PO en gemeente) visie op
IKC gereed
Aan de hand van de
uitstroomcijfers van de ROC’s
(met name MBO Amersfoort).
Nader vast te stelling in overleg
met MBO Amersfoort (eind
januari 2017)

Wie zijn betrokken?
Mbo Amersfoort, kinderopvanginstellingen, primair en voortgezet onderwijs.
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BIJLAGE 2: MATRIX MET MAATSCHAP PELIJKE DOELEN
In de onderstaande matrix zijn de maatschappelijke doelen met projectvoorwaarden en speerpunten opgenomen.

Ruimte bieden voor ontmoeten en ontspannen & uitproberen en ontdekken
Maatschappelijk doel

Projectvoorwaarden

Speerpunten

9. De jeugd ervaart sociale en fysieke
veiligheid, verantwoordelijkheid en
betrokkenheid.

a.

Professionals zorgen voor participatie door en voor
jeugd
De verbinding tussen school en buurt, schoolse en
voor-, tussen- en naschoolse activiteiten is
vanzelfsprekend
Het gevoel van (sociale) veiligheid staat centraal
De vraag en het eigenaarschap ligt (waar mogelijk) bij
jongeren
Er is sprake van differentiatie naar leeftijd, doelgroep,
etc.
De weerbaarheid van jongeren wordt vergroot
School is een belangrijke vind- en werkplaats







Pedagogisch klimaat
Samenhangend vraag gestuurd aanbod
Samenwerking in de wijk
Ondersteunend aanbod
Samenwerking partners

Ouders hebben een centrale rol
Er is sprake van afstemming en (educatief)
partnerschap
Er is aandacht voor de vergroting van de wederzijdse
waardering
Professionals kennen elkaar en stemmen af
De kennis en vaardigheden van ouders en wordt
vergroot
Functionarissen in de wijk zijn herkenbaar
Er is sprake van een wijk/buurtgerichte aanpak
De weerbaarheid van jeugd wordt vergroot
School is een belangrijke vind- en werkplaats








Ontwikkelen van een pedagogisch klimaat in de wijk
Innoveren van bestaande coachingsprojecten
Samenwerking in de wijk
Verbinden wijk, school, vrije tijd, sport en cultuur
Eenduidige pedagogische benadering
Stimuleren van initiatieven voor verbinden zorg in en om de
school (jeugdzorg-onderwijs)
Realiseren BSO plaatsen voor kinderen met specifieke
behoefte (emotioneel, sociaal of fysiek)
Verbinden Passend Onderwijs met buitenschoolse opvang

b.

c.
d.
e.
f.
g.
10. Er zijn op basis van gezamenlijke
pedagogische uitgangspunten uitdagingen
gerealiseerd die de ontwikkeling van de
jeugd stimuleert, zij krijgen ondersteuning
als zij problemen ervaren en worden
gecorrigeerd als dat nodig is

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.




11. Ouders voelen zich gesteund in hun
ontwikkelingsondersteunend gedrag, zodat
zij hun kind optimaal kunnen stimuleren en
begeleiden in de leerloopbaan en
daarbuiten

a.

b.

c.

12. Acceptatie van, waardering en respect voor
diversiteit en verscheidenheid

a.

b.
c.
d.

Initiatieven zijn gericht op ouders bij wie
betrokkenheid bij de leerloopbaan van hun kinderen
niet vanzelfsprekend is
Het versterken van eigen kracht en autonomie van
zowel ouders als de jeugd staat centraal; het gezin
wordt versterkt
Initiatieven zijn gericht op het voorkomen van sociaal
isolement




We hanteren een brede definitie: diversiteit en
verscheidenheid naar seksualiteit, ras, kleur, religie,
geestelijke en lichamelijke beperking, …
Thema’s worden bepaald door jeugd zelf
Ontmoeting van verschillende onderwijsvormen en
alle betrokkenen staat centraal
We leggen een verbinding tussen onderwijs en de
maatschappelijke partijen (SBI)









Laagdrempelige lichte opvoedingsondersteuning
Onderzoeken aan welke lichter (onderlinge) ondersteuning
ouders behoefte hebben zodat zij zich gesteund weten in hun
opvoedingstaak (of verantwoordelijkheid) en gestimuleerd
worden tot actief ouderschap
Gericht en planmatig stimuleren van ouderbetrokkenheid

Beoordelen van diverse projectaanvragen op het gebied van
diversiteit
Regie op het thema voeren
Multicultureel vakmanschap ontwikkelen bij betrokken
professionals
Verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en
opstellen gezamenlijke agenda

Ruimte bieden voor ontmoeten en ontspannen & uitproberen en ontdekken
Maatschappelijk doel

Projectvoorwaarden

Speerpunten

13. Er is ruimte voor ontmoeten,
ontspannen en ontdekken en de jeugd
bepaalt mede hoe deze ruimte wordt
ingevuld

a.



b.

Professionals ondersteunen jeugd bij het concretiseren
van hun behoeften met betrekking tot ruimte en
activiteiten Er zijn fysieke werkplaatsen/oefenruimten/
experimenteerruimte voor de jeugd waarbij ruimte is voor
veilig spelen en ontdekken.
Er is aandacht voor betrokkenheid van ouders



Een plan van aanpak op basis van de voorwaarden
ontwikkelen met als uitgangspunt gebruik van bestaande
ruimte (binnen en buiten)
Betrekken van jeugd en opvoeders
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14. De jeugd maakt gebruik van een
laagdrempelig aanbod waarbij
talenten ontwikkeld en/of ontdekt kan
worden

a.

b.
c.
d.
e.

15. Arbeidsmarktoriëntatie gericht op
maatwerk en competenties van jeugd
zodat zij weten wat van hen verwacht
wordt op de arbeidsmarkt en wat de
arbeidsmarkt hen te bieden heeft

a.
b.
c.
d.
e.

16. De basisvaardigheden van de jeugd
zijn toereikend om zich
maatschappelijk te kunnen redden

f.
a.

Er is een kwalitatief hoogstaand aanbod met o.a. sport,
dans, multimedia, taal, creatieve vakken, straatcultuur
uiting e.d.
Er is afstemming en een lijn in het aanbod door
samenwerking
Talenten worden herkend en gestimuleerd
Initiatieven dragen direct of indirect bij aan het
voorkomen van voortijdig schoolverlaten
Jeugd is betrokken bij het realiseren van een passend
programma in de buurt



Jeugd weet goed wat de mogelijkheden op de
arbeidsmarkt zijn, onder andere door de inzet van LOB.
Ouders worden actief betrokken bij keuze- en
schakelmomenten in de schoolloopbaan van hun kinderen
Initiatieven sluiten aan op bestaande activiteiten vanuit
aanpak jeugdwerkloosheid en VSV
Initiatieven tussen onderwijs en bedrijfsleven
Inzet van (gepensioneerde) vrijwilligers/coaches is een
optie
Er is een duidelijke link naar de arbeidsmarkt
Er is aandacht voor warme overdracht zodat de jeugd zich
optimaal kan ontwikkelen in een ononderbroken lijn






















Het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen cultuureducatie
in samenwerking met het primair onderwijs
kwaliteit van cultuuronderwijs vergroten o.a. door
deskundigheidsbevordering van leerkrachten
Het ontwikkelen van een vraaggericht aanbod per wijk met
betrokkenheid van jeugd
Aandacht voor talentontwikkeling
Inzet van jeugd bij activiteiten, ook als stage/werkervaring
Aanbod van alle betrokken partners in ABC scholen
Regionaal plan voor voorkomen voortijdig schoolverlaten
Aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie
Regionale inzet van RMC coördinatie en uitvoering
Aansluitingsvraagstuk op overgangen in beeld brengen
Jongeren voorbereiden op verwachtingen arbeidsmarkt
Jeugd stimuleren in ontwikkelen van noodzakelijke
vaardigheden (mentaal, sociaal, cultureel, digitaal…)
Krachtig verbinden met het bedrijfsleven om de toegang te
ontsluiten
Het verbeteren van de aansluiting tussen PO en VO voor
kinderen met een risico op aansluitingsproblemen
Diverse projecten om de geletterdheid en taalvaardigheid te
stimuleren
Taal- spraakontwikkeling versterken
Doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse aanbod en
voorzieningen
Verkleinen van de taalachterstand bij doelgroepkinderen voor
start in het primair onderwijs
Een budget per leerling ter versterking van de zorg in de
school met als doel het begeleiden van de leerling in de
ontwikkeling van vaardigheden.
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BIJLAGE 3: CIVIL SOCIETY
Onder de 'pedagogische civil society' wordt verstaan: gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het
grootbrengen van kinderen.
In een goed functionerende pedagogische civil society bestaat er bij burgers de bereidheid om in de eigen sociale
netwerken en in het publieke domein de verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te
delen. Ouders, jeugd en buurtbewoners, maar ook familieleden, leraren, sportcoaches, kortom: burgers, zijn op
zo'n manier onderling betrokken dat het bevorderend is voor het opvoeden en opgroeien van kinderen en
jeugdigen.
Binnen de pedagogische civil society onderscheiden we grofweg drie vormen van betrokkenheid van burgers bij
opvoeden en opgroeien: informele steun, informele sociale controle en intergenerationeel contact. De kracht
van de pedagogische civil society bepaalt de kwaliteit van het samenleven in de woonomgeving en het
opvoedingsklimaat. Elementen die de kracht bepalen zijn:









kwaliteit van sociale relaties;
groepslidmaatschap;
formele en informele netwerken;
gedeelde normen;
de mate van onderlinge vertrouwdheid (publieke familiariteit);
wederkerigheid;
inzet voor de gemeenschap;
en een gemeenschappelijk belang.

De pedagogische civil society is er voor en door iedereen die direct of indirect betrokken is bij opvoeden,
opgroeien en gezondheid van de jeugd:
1.
2.
3.

Het gezin, familie en de vriendenkring. Familieleden en vrienden fungeren als luisterend oor en als sociaal
vangnet in tijden van nood.
Andere betrokkenen zoals buren, leerkrachten of andere ouders. Hier kunnen gezinnen terecht voor vragen
of een stukje sociale controle in de wijk.
Vrijwilligers, professionals en diverse organisaties. Voor hen zijn begeleidende en faciliterende taken
weggelegd (Nederlands Jeugd Instituut, 2010)

BIJLAGE 4: BEGROTING 2017-2020
In de begroting is per maatschappelijk doel een totaal budget opgenomen. De verdeling van het budget over de activiteiten en thema’s bepalen we per jaar.
Maatschappelijk doel

2017

2018

2019

2020

1.

De jeugd ervaart sociale en fysieke veiligheid, verantwoordelijkheid en betrokkenheid

500.000

500.000

500.000

500.000

2.

Er zijn, op basis van gezamenlijke pedagogische uitgangspunten, uitdagingen gerealiseerd die de
ontwikkeling van de jeugd stimuleert, zij krijgen ondersteuning als zij problemen ervaren en worden
bijgestuurd als dat nodig is
Ouders voelen zich gesteund in hun ontwikkelingsondersteunend gedrag, zodat zij hun kind optimaal
kunnen stimuleren en begeleiden in de leerloopbaan

962.000

962.000

962.000

962.000

45.000

45.000

45.000

45.000

4.

Acceptatie van, waardering en respect voor diversiteit en verscheidenheid

240.000

240.000

240.000

240.000

5.

Er is ruimte voor ontmoeten, ontspannen en ontdekken en de jeugd bepaalt mede hoe deze ruimte wordt
ingevuld

73.000

73.000

73.000

73.000

6.

De jeugd maakt gebruik van aanbod waarbij talent ontwikkeld en/of ontdekt kan worden

12.000

12.000

12.000

12.000

7.

Arbeidsmarktoriëntatie gericht op maatwerk en competenties van jongeren zodat zij weten wat van hen
verwacht wordt op de arbeidsmarkt en wat de arbeidsmarkt hen te bieden heeft

832.000

832.000

832.000

832.000

8.

De basisvaardigheden van de jeugd zijn toereikend om zich maatschappelijk te kunnen redden

3.719.000

3.799.000

3.879.000

3.959.000

9.

Monitor, evaluatie, kennisdeling en overige kosten

60.000

60.000

60.000

60.000

6.443.000

6.523.000

6.603.000

6.683.000

3.

Totale programmakosten

Dekking

2017

2018

2019

2020

Rijksmiddelen
3

1.

Specifieke doeluitkering onderwijsachterstanden

2.

Specifieke doeluitkering RMC

3.

VSV budgetdeel regionale middelen contactgemeente

4.

Participatiefonds

4

5

6

3.778.164

3.778.164

3.778.164

3.778.164

354.000

354.000

354.000

354.000

377.151

377.151

377.151

377.151

410.000

490.000

570.000

650.000

1.483.685

1.483.685

1.483.685

1.483.685

6.443.000

6.523.000

6.603.000

6.683.000

Gemeentelijke middelen
1.

Algemene middelen onderwijs

7

Totale dekking

3
4
5

Hoogte uitkering 2016 – 2,8% van het totale budget (zie paragraaf begroting op pagina 11). Bij het opstellen van het programma was het budget voor 2017 nog niet bekend.
Dit zijn de middelen die Amersfoort als contactgemeente voor de uitvoering voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten van het Rijk ontvangt.
Met ingang van 2016 ontvangt Amersfoort als RMC contactgemeente een budgetdeel van de VSV middelen (zie pagina 21).

6

Betreft een schatting van het beschikbare bedrag omdat definitieve beschikking nog niet ontvangen is. Dit bedrag wordt jaarlijks met naar verwachting € 80.000 opgehoogd om kinderen van ouders die niet werken
en geen kinderopvangtoeslag ontvangen naar de kinderopvang te kunnen laten gaan.
7
Dit bedrag is lager dan het bedrag dat in 2016 opgenomen was omdat de daarin opgenomen incidentele middelen niet meer beschikbaar zijn.
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