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Toelichting:
Gelijke Kansen Agenda
De Gelijke Kansen-agenda is een initiatief vanuit de Gelijke Kansen Alliantie (GKA, Ministerie OCW)
waarbij wij als eerste Friese gemeente zijn aangesloten. De Gelijke Kansen Alliantie is in het leven
geroepen om kinderen met dezelfde talenten gelijke kansen te geven. Binnen de GKA werken
rijksoverheid, gemeenten, scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven op lokaal niveau samen
aan het bevorderen van gelijke kansen. De verbinding tussen thuis, school en wijk staan hierbij centraal.
De precieze afspraken kunnen per gemeente verschillen, al naar gelang de lokale behoeften.
Doel
Het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs voor jongeren van 10 tot 18 jaar.
Huidige situatie
Binnen de Gelijke Kansen-agenda worden samen met Stichting Weekendschool SWF 3 projecten
uitgevoerd, die een looptijd hebben tot 2021:
1. Weekendschool Sudwest-Fryslan voor daarvoor gemotiveerde kinderen van 10-13 jaar die een steuntje
in de rug kunnen gebruiken. Er is plek voor maximaal 100 kinderen per jaar.
2. Weekendschool SWF Studio is bedoeld voor daarvoor gemotiveerde jongeren van 12 tot 18 jaar. Er is
plek voor 50 jongeren per jaar.
3. Zomerkans Het programma richt zich op kwetsbare jongeren tussen de 12-18 jaar die niet over de
middelen of vaardigheden beschikken om deel te kunnen nemen aan activiteiten in de zomervakantie.
Er is plaats voor 50 leerlingen.
4. Extra middelen tegen leer- en ontwikkelachterstanden door corona
Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van scholen en
instellingen die naast het reguliere onderwijsprogramma maatwerk bieden voor kinderen, leerlingen
en studenten om eventuele leerachterstanden als gevolg van Corona te voorkomen.
Wat gaan we doen
Uitvoering geven aan de 3 projecten Weekendschool
Aanvragen en uitvoeren projecten in het kader van subsidieregeling voor inhaal en
ondersteuningsprogramma’s i.v.m. Corona Good-practices delen met elkaar
Evalueren (bevordert het echt de gelijke kansen) en plan opstellen voor reguliere inbedding na 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Op 2 juli 2019 is de Gelijke Kansen Agenda ondertekend door ons college en de ministeries die deze
agenda in het leven geroepen hebben. Het is nu begin 2022 en als het goed is hebben we nu twee jaar
de zomerschool gedraaid onder bovenstaande opzet. Hoeveel leerlingen hebben zich gemeld en
daadwerkelijk meegedaan aan de diverse varianten? Graag een overzicht per jaar en per variant
zomerschool.
Antwoord:
Er is één zomerschool, maar we nemen aan dat hier alle vormen van extra onderwijs worden bedoeld
die worden aangeboden aan leerlingen uit onze gemeente. In dat geval gaat het om:

•
•
•
•

Zomerschool SWF 2020(groep 6,7,8 basisschool)
Weekendschool Sudwest-Fryslan (10-13 jaar) ①
Weekendschool SWF Studio (12-18 jaar) ①
Zomerkans (kwetsbare jongeren 12-18 jaar)
doel 2022: 50 jongeren

Gemeld Aantal
2020
2020

Gemeld Aantal
2021
2021

86
98
26
45

140
101
58
46

86
75
26
42

125*
78
58
38

(* Er zijn leerlingen op een wachtlijst geplaatst)
①Weekendschool Sudwest-Fryslan werkt met schooljaren. Hieronder een overzicht van aanmelden
en geplaatste leerlingen per schooljaar. We kunnen per klas max 25 leerlingen plaatsen. Er wordt
ieder jaar geloot omdat er meer aanmeldingen zijn dan dat er plek is. Dat is het verschil tussen
aanmeldingen en plaatsingen.
2019-2020 Weekendschool Sudwest-Fryslan (3 klassen in Workum en Sneek): 90 aanmeldingen:
74 leerlingen geplaatst
2019-2020 Weekendschool SWF Studio: 16 aanmeldingen, 16 geplaatst
2020-2021 Weekendschool Sudwest-Fryslan (3 klassen): 98 aanmeldingen : 75 leerlingen geplaatst
2020-2021 Weekendschool SWF Studio, 2 klassen : 26 aanmeldingen, 26 leerlingen geplaatst
2021-2022 Weekendschool Sudwest-Fryslan (3 klassen); 101 aanmeldingen: 78 leerlingen geplaatst
2021-2022 Weekendschool SWF Studio, 2 klassen: 58 leerlingen aangemeld, 58 geplaatst (tussentijds
zijn 20 nieuwe leerlingen via ISK aangemeld)
NB: Taal 4-daagse is extra toegevoegd: 92 kinderen. Bekostiging: IOP-gelden*, geen bijdrage van de
gemeente. (€ 45.000)
2.

Komen de leerlingen die zich aanmelden uit diverse doelgroepen of wordt er gestuurd op kinderen die
extra aandacht nodig hebben. Hoe pakt dit uit in de praktijk.
Antwoord:
De doelgroep van Weekendschool Sudwest-Fryslan en Weekendschool SWF Studio zijn kinderen en
jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Onze leerlingen zijn kinderen uit bijvoorbeeld
minimagezinnen, kinderen van statushouders, kinderen waarbij een ouder of broertje of zusje ernstig
ziek is, kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, kinderen die leven in een pleeggezin en aan
kinderen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken
De doelgroep van Zomerschool SWF zijn kinderen voor wie de zomervakantie te lang is, die het
afgelopen jaar onderwijsachterstanden hebben opgelopen en/of waar en zgn. zomerdip is te
verwachten.
Zomerkans is alleen bedoeld voor kwetsbare jongeren die niet de vaardigheden (taal/ socialemotioneel) of middelen (financiëel) hebben om mee te kunnen doen aan activiteiten in de
zomervakantie. Ze melden zichzelf aan (mbv ouders, school, gebiedsteam) en op basis van een intake
wordt gekeken of het passend/ haalbaar is.

Doelen Zomerkans:
- plezier en saamhorigheid
- zien en gezien worden
- op een laagdrempelige manier kennis maken met diverse mogelijkheden op het terrein van sport
en cultuur
- versterken van de maatschappelijke participatie
- een brede persoonlijke leerervaring
3.

Wat is er aan extra leer- en ontwikkel middelen ingezet om achterstanden tegen te gaan? Graag
overzicht per jaar.
Antwoord:
Voor Weekendschool Sudwest-Fryslan en Weekendschool SWF Studio worden geen extra middelen
benut. Uit de jaarbegrotingen kan het volledige programma worden bekostigd.
Zomerschool SWF werd in 2020 bekostigd door IOP-gelden en in 2021 door de Gemeente (€ 30.000
uit armoedegelden en € 24.330,-. uit reserve achterstandsmiddelen) met aanvulling van IOP-gelden
(€ 26.100).
Zomerkans: We hebben niet gebruik gemaakt van extra middelen, omdat dit project al een aantal jaar
loopt en bekostigd wordt.
(NB: In 2021 hebben ISK en SWV Fultura op eigen initiatief een herfst- en meikans opgezet voor ISKjongeren. Vooral de meikans was een succes! De ISK heeft daar de eigen NPO-middelen voor ingezet.
De kosten lagen rond € 46.000,-. Er maakten 45-50 leerlingen gebruik van.

4.

Heeft onze gemeente zelf ook extra leer- en ontwikkel middelen ingezet? Extra laptops voor
thuisonderwijs bijvoorbeeld of anders?
Antwoord:
De Stichting Leergeld heeft vanuit de armoedegelden het volgende ontvangen van de gemeente:
2019
€ 51.000
2020
€ 55.825
2021
€ 57.000
Voor 2022 en 2023 zal dit incidenteel worden verhoogd met € 22.000 vanuit de middelen ter
bestrijding van kinderarmoede. Bij St. Leergeld kunnen ouders terecht voor vergoeding van: de
schoolreis, schoolspullen, zwemles (A diploma), een fiets, contributies voor de sportvereniging,
sportattributen, culturele activiteiten zoals muziek- of dansles, een verjaardagsbox, Inkomenstoets
minderjarige MBO-er, Computer – Laptop, verplichte laptop, iPad of rekenmachine en een
schoolspullenpas voor kortingen.

5

Wanneer kunnen wij de eerste evaluatie van de Gelijke Kansen Agenda verwachten? (uiterlijk?)
Antwoord:
April 2022

6

Deze agenda wordt door het Rijk en de Gemeente gefinancieerd? Hoe is de verdeling in bedragen over
de afgelopen jaren en wordt dit ook gereserveerd in onze begroting?
Antwoord:
De gemeente heeft tot en met 2021 € 247.000,-. beschikbaar gesteld.
Aanvullende heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vanuit de GKA € 140.000,-.
beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de Weekendschool (in het kader van de Gelijke Kansen
Alliantie). Deze geldstroom loopt via de scholen in de gemeente naar St. Weekendschool.
Aan de St. Weekendschool is de afgelopen jaren het volgende overgemaakt:
2019
€ 95.000
2020
€ 90.000
2021
€ 60.000
De gemeente financiert 50% van de kosten voor het project vanuit de Klijnsma-middelen. Dit wordt
aangevuld met € 140.000 vanuit de GKA. De overige inkomsten worden vergaard via sponsoren en
fondsen.

Er is € 100.000 beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023 vanuit GKA. De gemeente heeft € 60.000,-.
gereserveerd in de begroting voor 2022.
In 2021 heeft de gemeente vanuit de armoedegelden en de middelen voor het bestrijden van
onderwijsachterstanden in totaal € 54.330,-. extra besteed voor de zomerschool. Voor de komende
twee jaar is dit (gedeeltelijk) opgenomen in het gemeentelijk NPO-plan.
Zomerkans wordt al 5 jaar structureel bekostigd door de gemeente SWF (50%) en SWV Fultura (50%).
Daarnaast nog een aantal kleine sponsoren (o.a. Rabobank). Hiervoor wordt elk jaar een
subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente, zo ook voor 2022, van €15.500,-.

*IOP: Met de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s kunnen onderwijsinstellingen extra
begeleiding bieden aan leerlingen en studenten met een leerachterstand of studievertraging. Het gaat om
achterstanden vanwege de coronacrisis. Dit zijn andere middelen dan dat NPO-middelen (Nationaal
Programma Onderwijs).
Tussenantwoord (indien van toepassing):

