
DE DORDTSE 
ONDERWIJSVISIE 
0-12 JAAR

Samengevat
• Scholen en kinderopvang spelen een belangrijke rol in de   
 signalering van problemen, in preventieve zorg en in (lichte)   
 ondersteuning. We investeren daarom in kwaliteit en expertise van  
 preventie.
• We streven naar meer inclusie in kinderopvang en onderwijs.
• Door middel van integraal arrangeren brengen we sterke   
 schakels tot stand tussen kinderopvang en onderwijs enerzijds en  
 jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp anderzijds. 
• We realiseren een doorgaande lijn voor kinderen die extra   
 zorg nodig hebben met specifieke aandacht voor de overgangen:  
 kinderopvang - primair onderwijs en primair - voortgezet onderwijs.
• We willen zoveel mogelijk leerlingen met een startkwalificatie  
 afleveren.
• We willen zo min mogelijk ‘thuiszitters’.

Integraal arrangeren
Alle partners willen meer contact tussen kinderopvang en onderwijs 
enerzijds en jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg anderzijds, zodat vanaf 
begin af aan samen opgetrokken wordt. Er worden interventies ingezet 
die bewezen effectief zijn en er is ruimte voor innovaties, waarbij de 
resultaten gemonitord worden. Zo is bijvoorbeeld al in kaart gebracht 
door middel van een maatschappelijke businesscase wat gerichte 
preventieve interventies op zouden kunnen leveren bij kinderen in de 
kinderopvang.

In Dordrecht is gekozen voor het model: integraal arrangeren op 
wijkniveau, maar is – waar nodig – ook de mogelijkheid voor een bredere 
context (gemeentebreed, Drechtstedenbreed).
We willen komen tot ‘één kind/gezin - één plan - één dossier’. 
Daarmee faciliteren we dat de hele keten vanaf signalering van 
een ondersteuningsbehoefte tot en met de evaluatie van geboden 
ondersteuning op elkaar gaat aansluiten. 

Inwoners van Dordrecht willen we van meet af aan betrekken bij een 
aanvraag voor extra ondersteuning en ze daarbij ook een eigen rol 
geven. Bovendien bereiken we daarmee volledige transparantie (wie 
gaat waarover, wat wordt met de ondersteuning nagestreefd?). Om een 
en ander handen en voeten te geven, willen we de werkprocessen in 
zowel het onderwijs als het sociale wijkteam op elkaar leggen en daarna 
komen tot één werkproces voor beide gremia.

Programma
 De bijeenkomst wordt geopend door Peter Heijkoop 

(gemeente Dordrecht). 

 Vervolgens beantwoorden Serge Bomius (gemeente 
Dordrecht) en Karin Hoogeveen (Sardes) zoveel mogelijk 
ingezonden vragen. 

 Daarna volg je twee presentaties naar keuze. 

 Tot slot ga je met elkaar in gesprek in kleinere groepen.

 We sluiten de ochtend gezamenlijk af. 

Online bijeenkomst 

Dordts Leerprogramma 
(onderwijstijdverlenging Dordrecht)

maandag 19 april 2021
10.00 – 12.15 uur

 informatie   kennisdeling   inspiratie

Aanmelden 

Wil jij inspiratie opdoen en ervaring delen? Je bent van harte welkom! Ga naar https://forms.
office.com/r/7gijUFAZQb om je aan te melden. Dit is mogelijk tot en met maandag 12 april. 
Geef bij aanmelding aan welke belangrijkste vraag jij hebt en welke presentaties je wilt 
volgen. Een paar dagen van te voren ontvang je de link naar de bijeenkomst.

Presentaties
1 LeerKansenProfiel (LKP) - Den Haag
 Taal en talentontwikkeling staan centraal. LPK biedt scholen meer tijd voor taal,  

kunst, science en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Met Karin Hoogeveen 
(onderzoeksbureau Sardes) en José Oliehoek (basisschool ’t Palet).

2 Brede School Academie (BSA) - Utrecht
 De BSA is een intensief naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, 

woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld centraal staan. Met Kees Broekhof 
(onderzoeksbureau Sardes) en Monique Walet (BSA).

3 Nationaal Programma - Rotterdam Zuid (NPRZ)
 De dagprogrammering richt zich op het behalen van goede onderwijsresultaten,  

bredere vorming en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.  
Met Rachid el Ousrouti (Rotterdam Vakmanstad).

4 SchoolPlus - Zoetermeer
 Basisschool Florence Nightingale werkt met SchoolPlus, een bijzonder onderwijsconcept, 

in samenwerking met de gemeente en Kern Kinderopvang. Maximale ontwikkeling van 
kinderen staat voorop. Met Thelma Holwijn (OPOZ) en Raymond Lemmens (muziekdocent).

www.onderwijs-cultuur.nl/ 
dordts-leerprogramma

DE DORDTSE 
ONDERWIJSVISIE 
0-12 JAAR

DE DORDTSE 
ONDERWIJSVISIE 
0-12 JAAR 
2020-2030 DE DORDTSE 

ONDERWIJSVISIE 
0-12 JAAR

DE DORDTSE 
ONDERWIJSVISIE 
0-12 JAAR 
2020-2030

DE DORDTSE 
ONDERWIJSVISIE 
0-12 JAAR

Verantwoording van middelen
Als uitgangspunten hebben de gemeente en het onderwijsveld 
afgesproken een verschuiving te organiseren van rechtmatig naar 
doelmatig, van algemeen naar specifiek, van korte termijn naar lange 
termijn en van verantwoorden naar het afleggen van rekenschap. Deze 
beleidsregel is de uitwerking van de afspraken met het onderwijsveld. 
Hij biedt enerzijds veel ruimte voor de onderwijsinstellingen en geeft 
anderzijds de gemeente het noodzakelijke handvat om toe te zien op 
doelmatige en effectieve besteding van middelen en op de voortgang 
van de realisatie van de afgesproken resultaten. De beleidsregel kent een 
jaarlijkse actualisering. De Dordtse Onderwijsmonitor levert gegevens 
aan de hand waarvan bepaald kan worden wat al is bereikt en waar nog 
aan gewerkt moet worden.

Afspraken
• De gemeente bepaalt, samen met de LEA-partners, welk budget  
 voor de hele stad beschikbaar is en welk budget specifiek voor  
 bepaalde wijken wordt ingezet.
• De gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties   
 bepalen gezamenlijk de kaders voor de inzet van middelen door  
 de gemeente en de afzonderlijke partners voor het tegengaan van  
 achterstanden.
• De schoolbesturen / scholen en kinderopvangorganisaties dienen  
 meerjarige schoolontwikkelingsplannen in.
• De gemeente kent subsidie toe op basis van de kwaliteit en de  
 resultaatgerichtheid van de plannen.
• De gemeente stelt een beleidsregel vast voor de verantwoording.
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Ambitie
Wij willen kinderen een ononderbroken ontwikkeling laten doormaken, 
talenten tot bloei laten komen en kinderen en ouders die dat nodig 
hebben tijdig ondersteuning bieden. Daarvoor is een sluitende keten 
nodig. Dat vraagt om samenwerken, van partijen onderling en met de 
gemeente. Vertrouwen vormt de basis voor deze samenwerking. De 
verantwoordelijkheid, coördinatie en sturing vanuit kinderopvang en 
onderwijs op doelstellingen en programmalijnen zijn doorslaggevend 
voor het realiseren van de ambities in deze Onderwijsvisie. De structuur 
volgt de inhoud, dat wil zeggen dat de inhoudelijke doelen leidend zijn 
bij de inrichting van het proces en het vaststellen van de strategische 
aanpak.

De Onderwijsvisie vormt een richtlijn voor het strategisch handelen 
van alle partners. Dat betekent dat elke partij zich verbindt aan deze 
visie en de ambities opneemt in het eigen strategisch beleidsplan en de 
strategische agenda. Uiteraard blijft elke organisatie eindverantwoordelijk 
voor dat deel in de onderwijsvisie waar zij nu ook verantwoordelijk voor 
is: kinderopvang voor 0-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar 
en scholen voor het onderwijs 4-12 jaar. Het in gezamenlijkheid goed 
organiseren van de doorgaande lijn is vanzelfsprekend. Dat geldt voor 
de doorgaande lijn gedurende de levensloop van kinderen (van peuter 
naar kleuter en van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs), maar net 
zo goed voor de doorgaande lijn gedurende een dag (tussen onderwijs 
en buitenschoolse opvang). Hoe dat organisatorisch vorm moet 
krijgen in de toekomst, wordt nog uitgewerkt, maar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de overgangen vormt het uitgangspunt.

Rol van de LEA
De stuurgroep Lokale Educatieve Agenda is opdrachtgever bij het 
realiseren van de Onderwijsvisie en stuurt de programmanager aan. Alle 
LEA-partijen zijn samen eigenaar.
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=GFjoTwPBAEKvKoEBI-TkZQTEOhlPvw5PiIUh-pMgtwFUQjBTNEM3MlpYNDRZVzNYOVcwVklVU0UySyQlQCN0PWcu
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