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Bestedingsplan NPO (Nationaal Programma Onderwijs) SWF 

Inleiding 

Begin februari heeft de gemeenteraad de Startnotitie NPO vastgesteld. Deze is gebaseerd op een 
inventarisatie in het veld (uitgevoerd in opdracht van de LEA) naar mogelijkheden, activiteiten en 
aanpakken om achterstanden bij 0 tot 18-jarigen als gevolg van de lock downs in te lopen. Er is een 
projectleider aangesteld, die samen met kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke organisaties 
voorstellen heeft gemaakt voor de besteding van de rijksmiddelen aan de lokale opgave. Dit is het 
zogeheten ‘ Bestedingsplan NPO’. 
Op 11 oktober besloot het college van B&W het concept ‘Bestedingsplan NPO’ en de ontwerp 
‘Subsidieregeling NPO’ om inspraak voor te leggen aan de besturen van kinderopvang en onderwijs 
werkzaam in de gemeente. Vervolgens zijn voor de LEA-vergadering van 9 november de voortgang 
en de gevraagde zienswijzen met de educatieve partners gedeeld. Er is tijdens deze LEA benadrukt 
om in goede samenwerking meters te gaan maken met de uitvoering van het bestedingsplan.  
Op 22 november 2022 heeft B&W kennis genomen van de zienswijzen, nadat deze waren verwerkt in 
deze (definitieve) versie van het lokale bestedingsplan NPO. Na het B&W-besluit en de publicatie 
van de subsidieregeling NPO kunnen tussen december 2022 en 2023 subsidieaanvragen worden 
gedaan, die vallen onder de bestedingsdoelen zoals door het rijk aangegeven.  

Zienswijzen kinderopvang, primair- en voortgezet onderwijs 

Uit de zienswijzen kwamen de volgende punten naar voren: 

1. gebruik kunnen maken van eigen partners voor expertise en ontwikkeling (specialisten); 

2. de subsidie norm voor de 3e pedagogisch medewerker te bepalen op een ondergrens van 40% 

VVE-populatie op de locatie; 

3. VVE-inzet is van 2-6 jaar (ook voor BSO); 

4. het schoolmaatschappelijk werk moet meer en op de vindplaatsen zijn voor uitvoering van de 

primaire taken. Hiermee wordt een breed gedragen behoefte geformuleerd. Dit geven zowel de 

instellingen voor kinderopvang als die van het onderwijs (PO + VO) aan!; 

5. vooral inzetten op professionalisering van de medewerkers (expertise ook op het gebied van 

sociaal emotionele ontwikkeling en gerelateerde vraagstukken); 

6. inzetten op weerbaarheidstrainingen voor kinderen (ook in BSO-tijd) en ook extra inzet om 

gevoelens van eenzaamheid en depressie bij jongeren te verminderen; 

7. zorg er voor dat er gezamenlijke aanvragen worden ingediend en dat opbrengsten en inzichten 

gedeeld en overdraagbaar worden. 

In dit Bestedingsplan NPO zijn bovenstaande punten verwerkt. De bestedingen voor kinderopvang en 
onderwijs en met name die van het voortgezet onderwijs zijn meer met elkaar in verhouding 
gebracht. Er is ruimte voor een grotere inzet voor het werken aan de mentale gezondheid van 
jongeren van 12-18 jaar en aanvullend is er ook ruimte gemaakt (uit de corona-herstelmiddelen) 
voor ondersteuning/ coaching van jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Daarnaast is er nog 
budget voor nieuwe aanvragen van de educatieve en maatschappelijke partners op dit gebied 
(bestedingsdoel Zorg & Welzijn). De subsidieregeling NPO stelt aanvragers in de gelegenheid om een 
gezamenlijk aanvraag in te dienen.  
Met het vaststellen van het bestedingsplan en de subsidieregeling NPO heeft het college samen met 
de educatieve partners beleidsmatig invulling gegeven aan de lokale NPO. De uitvoering van het 
NPO loopt tot augustus 2025. Voortgang en monitoring van de uitvoering is een vast agendapunt van 
de komende LEA-vergaderingen. 
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Bestedingsdoelen 

Het doel van het NPO is het inhalen van onderwijsvertragingen die kinderen opliepen tijdens de 
coronapandemie. Gemeenten hebben de opdracht gekregen om de NPO-middelen in te zetten in de 
voorschoolse educatie, primair- en voortgezet onderwijs, en te richten op vijf bestedingsdoelen: 

1. Waar nodig bieden van bovenschoolse maatregelen. Bijvoorbeeld de organisatie van een 

zomerschool, bijles, huiswerkbegeleiding, voorleeshulp thuis, activiteiten op het terrein van 

sport/cultuur/techniek, ouderbetrokkenheid; 

2. Het tegengaan van achterstanden bij kinderen in de voorschoolse periode; 

3. Waar nodig bieden van zorg en welzijn; 

4. Het bevorderen van samenwerking in de gemeente; 

5. Het voorkomen van thuiszitters.  

Op basis van de lokale wensen, inzichten en zienswijzen zijn er in dit bestedingsplan keuzes 
gemaakt voor interventies, activiteiten of extra inzet. De interventies zijn gerubriceerd naar de vijf 
NPO-bestedingsdoelen die het ministerie OCW heeft opgesteld voor gemeenten. 
 

1. Bovenschoolse maatregelen                activiteiten/interventies leeftijd s/o* 

1 Zomerschool 10-12 jaar s 

2 Sport en bewegen 2-18 jaar s 

3 Cultuur 2-18 jaar s 

2. Voorschoolse periode  
4 Boekstartcoaches in consultatiebureaus  0-4 jaar s 

5 Extra handen op de groep/verlengde VVE 2-6 jaar s 

6 Logopedische screening 3-jarigen 3-jarigen o 

7 Professionalisering beroepskrachten 0-12 jaar s 

8 Instapje 1-2 jaar s 

3. Zorg en Welzijn  
9 Schoolmaatschappelijk werk plus 2 fte 2-18 jaar o 

10 Mentale gezondheid jongeren 10-18 jaar o/s 

11 Ouderprogramma’s 2-6 jaar s 

4. Samenwerking in SWF   

12 Ruimte voor gezamenlijke initiatieven 2-18 jaar s 

13 Ondersteuning IKA (aanjager + activiteiten) 0-12 jaar o 

14 Projectleiding 0-25 jaar o 

5. Dreigende thuiszitter(s)   

15 eenmalige bijdrage VSV/JIKP-programma 12-18 jaar o 
 
In de laatste kolom wordt met ‘s’ bedoeld dat er subsidie voor aangevraagd kan worden. De ‘o’ 
staat voor uit te voeren in opdracht van de gemeente. Hierna leest u meer over de interventies. 

1. Interventie: Zomerschool 

De hoogste groepen van het basisonderwijs krijgen de gelegenheid om op de zomerschool 
achterstanden in te lopen en het onderwijsniveau op peil te houden. Hiaten op taal- en rekengebied 
worden verkleind of weggewerkt. Daarmee biedt de zomerschool kinderen de kans om goed 
voorbereid aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Er wordt niet alleen uit boeken geleerd, maar er 
worden ook sport- en spelactiviteiten gedaan en aan de creativiteit gewerkt. Basisschoolleerlingen 
die na de zomer naar de brugklas gaan worden daar in de zomerschool op voorbereid. Er zijn 
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aanwijzingen dat leerlingen die naar een zomerschool gaan, vooruitgang boeken in vergelijking met 
vergelijkbare leerlingen die geen zomerschool volgen. 
 
Voor wie: 110-150 kinderen uit de gemeente die na de zomer groep 6-8 van het basisonderwijs gaan 
volgen. De zomerschool staat ook open voor kinderen uit het speciaal onderwijs en de NT2-klassen. 
Door wie: Stichting weekendschool Súdwest-Fryslân 
Aanmelding/werving: via de coördinator van Zomerschool SWF voor half juni 
Waar: ‘De kleine Bogerman’, Hemdyk 47 in Sneek 
Wanneer: in de laatste twee weken van de zomervakantie van 2022, 2023 en 2024  
Kosten: € 75.000 per jaar. Zomerschool is gratis voor de deelnemers 
Regelen via: subsidie NPO in 2022, 2023 en 2024 
Evaluatie: via subsidieverantwoording aan de gemeente en rapportage aan de LEA 
Naar duurzame inzet: Gemeenten en schoolbesturen betalen mee. Het bedrijfsleven, sponsors en 
fondsen vormen ook belangrijke financiers. Het aandeel van de gemeentelijke subsidie kan voor de 
uitvoering in 2025 aangemeld worden in 2024 voor de reguliere begroting van 2025 en verder. 
Cofinanciering is dan wellicht mogelijk uit de rijksbijdrage OAB. 

2. Interventie: Sport en bewegen 

Door de lock downs zijn kinderen minder gaan bewegen en ook minder aan sport gaan doen. Het 
gaat bij deze extra NPO-inzet om het wegwerken of kleiner maken van achterstanden op de dit 
gebied en daarnaast het vergroten van de bewegingsmotivatie. Daarvoor zetten we extra sport- en 
beweegactiviteiten in voor kinderen met als doel hen weerbaarder te maken en de motorische 
vaardigheden verder te ontwikkelen. Het beweegteam Súdwest-Fryslân gaat hier uitvoering 
aangeven en richt zich daarbij op peuters, kleuters en basisschoolkinderen. Bijvoorbeeld: door 
motorische screening met extra beweeglessen, schoolpleinentour en het beschikbaar stellen van 
spelpaketten voor op het schoolplein. Ook in het VO kunnen extra beweegactiviteiten bijdragen aan 
de NPO-doelstelling. 
 
Voor wie: 2 tot 18 jarigen 
Door wie: beweegteam Súdwest-Fryslân e.a. 
Aanmelding/werving: nog te bespreken met Sport Fryslân  
Waar: in de gemeente SWF 
Wanneer: in 2023 en 2024 
Kosten: €125.000 
Regelen via: NPO-budget met subsidieaanvraag 
Evaluatie: via subsidieverantwoording op de regeling en terugkoppeling aan de LEA  
Naar duurzame inzet: Bepalen of bij positieve resultaten deze interventie mee kan in de reguliere 
begroting. 

3. Interventie: Cultuur 

Het inzetten van activiteiten voor kinderen en jongeren op het gebied van cultuur met als doel 
talentontwikkeling. Door bijvoorbeeld extra aanbod kunst, cultuur en techniek. Een mogelijkheid is 
het uitbreiden van het cultuurmenu bijvoorbeeld in de ontwikkeling van buitenschools aanbod en of 
in het kader van de IKA-ontwikkeling. En het liefst ook in de wijk en laagdrempelig georganiseerd.  
Akte2 is het cultuurbureau van Cultuur Kwartier Sneek en Seewyn. Met deze cultuurorganisatie, de 
kinderopvangaanbieders, het basis- en voortgezet onderwijs kan met steun van gemeente verkend 
worden hoe dit vorm te geven en de gezamenlijk financiering voor de uitvoering mogelijk te maken.  
 
Voor wie: 2 tot 18 jarigen 
Door wie: in coproductie  
Aanmelding/werving: nog niet bekend 
Waar: bij kinderopvang en onderwijs in de wijken en dorpen 
Wanneer: in de lopende NPO-periode 
Kosten: budgetruimte NPO €62.000 in te zetten op basis van cofinanciering 
Regelen via: inzet middelen van educatieve partners en NPO-subsidie 
Evaluatie: aan de LEA 
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Naar duurzame inzet: nog te bespreken 

4. Interventie: Boekstart in het consultatiebureau 

Een boekstartcoach draagt bij aan het voorkomen van taalachterstand. Veel laaggeletterde ouders 
vinden het lastig om hun kinderen een rijke taalomgeving te bieden. Hierdoor starten veel van deze 
kinderen vanuit een achterstandspositie. In de vroege kinderjaren (0-4 jaar) zijn aanzienlijke 
risico’s op achterstanden en is het betrekken en hulp bieden aan ouders van groot belang.   
De boekstartcoach werkt 1x per week op het consultatiebureau, heeft de beschikking over een 
collectie (baby)boekjes en kan de jeugdarts en de verpleegkundige ondersteunen door met de 
ouders in gesprek te gaan. Ook biedt de boekstartcoach een luisterend oor en gerichte 
(meertaligheid) voorleesondersteuning aan ouders. De Boekstartcoach, een getrainde professional 
die werkzaam is vanuit de bibliotheek maakt de verbinding tussen het consultatiebureau, de 
bibliotheek en de gemeente. We zien ouders terug bij activiteiten in de bibliotheek na eerder 
contact op het consultatiebureau. 1x per maand organiseren we in iedere bibliotheek (Sneek, 
Bolsward, Wommels, Makkum, Workum, Koudum) een Boekstart inloopochtend voor ouders en 
baby’s/kinderen. 
 
Voor wie: Ouders van kinderen van 0 – 4 jaar 
Door wie: Bibliotheken Mar en Fean 
Aanmelding/werving: bij de boekstartcoach van de betreffende consultatiebureaulocatie 
Waar: In de consultatiebureaus van Wommels, Koudum en Sneek Zuid 
Wanneer: in 2023 en 2024 
Kosten: €38.600 per locatie gedurende twee jaar. In totaal €116.500 
Regelen via: NPO-subsidie 
Evaluatie: via de jaarlijkse subsidieverantwoording aan de gemeente 
Naar duurzame inzet: Op termijn via de reguliere begroting van de gemeente 
 

5a. Interventie: Extra handen op de groep (en verlenging VVE in zomervakantie=5b) 

Hoewel het de bedoeling is dat er zoveel mogelijk gemengde peutergroepen zijn (kinderen met en 
zonder VVE-indicatie die samen spelen en zich ontwikkelen) en dat doelgroeppeuters zoveel 
mogelijk verdeeld moeten worden over groepen, is het aantal doelgroeppeuters op sommige 
locaties hoger dan op andere locaties. Locaties met een hoog aandeel doelgroeppeuters vergen veel 
van de pedagogisch medewerkers, zoals frequenter teamoverleg/groepsbesprekingen, meer extra 
tijd per doelgroeppeuter en ouder(s), extra coaching en overleg met het basisonderwijs. 
Het komt voor dat er in verhouding veel kinderen met extra zorg in een VVE groep zitten. Dit kan 
voor andere kinderen in het VVE-traject voor vertraging zorgen. Deze kinderen moeten nog 
vaardigheden leren die nodig zijn om tot leren en ontwikkeling te kunnen komen.  
Met deze extra handen kan gericht met peuters en kleuters worden gewerkt aan achterstanden op 
het gebied van spraaktaal-, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm 
van tutoring/remedial teaching en/of coaching van de pedagogisch medewerkers die op deze 
groepen staan. Door al vroeg in te zetten in deze leeftijdsgroep worden achterstanden op latere 
leeftijd voorkomen en is de kans groter dat een kind succesvol het basisonderwijs doorloopt. 
Met een financiële bijdrage kunnen deze locaties bijvoorbeeld de helft van de tijd een extra 
pedagogisch medewerker inzetten of de taakuren verhogen. Dit kan ook worden georganiseerd door 
een ‘vliegende’ medewerker in te schakelen die bijspringt op locaties waar het op dat moment echt 
nodig is. 
 
Voor wie: doelgroeppeuters/kleuters en hun groepsgenoten per locatie 
Door wie: Kinderopvanglocaties en basisonderwijs met in verhouding veel doelgroeppeuters (VVE-
indicatie) en of kleuters met achterstand. 
Aanmelding/werving: via directies Kinderopvang en via IB-er onderbouw 
Wanneer: in 2024 en 2025 
Kosten: €150.000 geraamd en uitwisselbaar met verlengde VVE-tijd (zie hieronder) 
Te regelen via: Subsidie NPO 
Evaluatie: Via rapportages aan de LEA en subsidieverantwoording aan de gemeente 
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Naar duurzame inzet: Nog niet te zeggen in verband met aangekondigde veranderingen in het 
landelijke stelsel. LEA volgt inzet en opbrengsten. 

5b. Interventie: VVE in de zomer door laten lopen 

Peuteropvang is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Zeker voor kinderen met een 
VVE-indicatie, die bij hun ontwikkeling wel wat extra hulp kunnen gebruiken, is het peuteraanbod 
erg waardevol. Door corona hebben peuters uren op de peuteropvang gemist. Het bieden van extra 
ondersteuning aan de doelgroeppeuters tijdens de zomerperiode draagt bij aan het vergroten van 
kansengelijkheid. De vraag is wel of dit haalbaar kan zijn in onze gemeente, vooral gezien personele 
bezetting. Indien dit niet het geval is wordt in overleg met de aanbieders een andere interventie 
voor peuters ingezet. 
 
Voor wie: Peuters 2-4 jaar 
Door wie: Kinderopvangaanbieders met VVE  
Aanmelding werving/deelnemers: Nog af te spreken met de aanbieders 
Waar: Bij de aanbieders waar veel vraag is en een zekere mate van concentratie van 
doelgroeppeuters 
Wanneer: Zomer 2023 en/of zomer 2024 
Kosten: €50.000 
Te regelen via: NPO budget en uitwisselbaar met bovengenoemde interventie extra handen op de 
groep 
Evaluatie: via subsidieverantwoording aan de gemeente en rapportage aan de LEA 
Naar duurzame inzet: De kinderopvang aanbieders bieden reeds VVE aan peuters. Na NPO-periode 
opnemen in GOAB/VVE-beleid 
 

6. Interventie: Logopedie 

Logopedie kan worden ingezet voor het verbeteren van spraaktaalontwikkeling van jonge kinderen. 
Als kind is het van groot belang dat je duidelijk kunt maken wat je wilt zeggen. Als dat niet lukt, 
kan dat vooral negatieve gevolgen hebben op sociaal-emotioneel gebied. 
Omdat logopedische screening van kinderen in de leeftijd 2 tot 4 jaar buiten de basistaak van de 
jeugdgezondheidszorg valt, komen problemen vaak laat aan het licht en zijn in te zetten acties 
duurder én moeilijker. Juist de logopedie is aanvullend op de ontwikkeling van een kind met een 
taalachterstand. Daarnaast draagt het bij aan de bereidheid en medewerking van ouders bij de 
ontwikkeling van hun kind. De GGD wordt gevraagd om één keer in de maand in Bolsward en Sneek 
een spreekuur preventieve logopedische screening 2-4 jarigen te houden. 
Vanuit de preventiegedachte is het mogelijk alle driejarigen te screenen. In deze gemeente zijn er 
daarvan 857. Met inzet van NPO-middelen richten we ons in eerste instantie op de voorscholen waar 
zich veel peuters met een doelgroepindicatie VVE bevinden. 
 
Voor wie: Alle 2-4 jarigen kunnen gebruik maken van het spreekuur. Er zijn ongeveer 130 peuters 
met een VVE-indicatie, die zich bevinden in de voorscholen. Ongeveer 100 daarvan zijn op de 
vindplaatsen in Sneek en Bolsward. 
Door wie: GGD en logopedisten van de kinderopvang na afspraken met de GGD over een afgestemde 
uitvoering. 
Aanmelding/werving: via de Jeugdgezondheidszorg en kinderopvangorganisaties 
Waar: Op het spreekuur van de JGZ/GGD. En op de VVE-opvanglocaties 
Wanneer: in 2023 en 2024 
Kosten: Spreekuur kost €12.000 per jaar en screening op de vindplaats: €13.000. Totaal voor de 
NPO-periode: € 62.500 
Regelen via: afspraken in het ‘Aanvullend pakket’ van de GGD 
Evaluatie: Rapportage van het daadwerkelijk aantal uitgevoerde screeningen vindt achteraf plaats 
via jaarlijkse rapportage aan de LEA  
Naar duurzame inzet: De screeningen opnemen in het maatwerkpakket dat de GGD levert aan de 
gemeente. Ende inzet van logopedisten van de kinderopvanginstellingen hier in mee te nemen. 
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7. Interventie: Professionalisering beroepskrachten werkend met 0-12 jarigen 

Pedagogisch professionals (leerkrachten en pedagogisch medewerkers) kunnen zich (door-) 
ontwikkelen in pedagogische en methodische aanpakken die de ontwikkeling van kinderen 
stimuleren met als doel het verkleinen, voorkomen en wegwerken van achterstanden in brede zin. 
De scholingsbehoefte verschilt per professional en/of locatie. 
‘Spiekr: kenniscentrum kindontwikkeling’ heeft als regionale kennispartner een breed trainings- en 
coachingsprogramma aan te bieden op verschillende thema’s. Dit aanbod is aangeboden als de 
menukaart voor scholing en begeleiding. Een aantal scholingen wordt als groepstraining aangeboden 
met een minimaal aantal deelnemers en een aantal kan op open inschrijving aangeboden worden als 
blijkt dat de belangstelling groot genoeg is. Daarnaast is er een breed aanbod voor (proces-) 
begeleiding en/of coaching. Ook daarin is maatwerk mogelijk. Daarnaast kan en wil Spiekr na het 
aanbieden van de menukaart aan de betreffende opvang- en onderwijspartners een uitvraag doen 
naar de belangstelling en op basis hiervan op open inschrijving de meest gewilde scholingen 
organiseren op (kosten)efficiënte wijze. 
 
Voor wie: Professionals die werken in de kinderopvang en het basisonderwijs in de gemeente SWF 
Door wie: Spiekr en eventuele andere lokale aanbieder(s) 
Aanmelding/werving: bij Spiekr en eventuele andere lokale aanbieder(s) 
Waar: op eigen locatie of externe locatie(s)  
Wanneer: In 2023 en 2024 
Kosten: € 50.000 vanuit NPO-middelen 
Regelen via: gezamenlijke aanvraag (aanbieder en deelnemende instelling/school) voor subsidie 
NPO. Scholingsbudgetten van het PO kunnen hiervoor ook ingezet worden en of via cofinanciering 
Evaluatie: de aanbieder(s) inventariseert de opbrengsten en rapporteert aan gemeente en die op 
zijn beurt vervolgens aan de LEA. Indien nog relevant wordt daar ook de vraag naar continuïteit 
en/of duurzame inzet voorgelegd. 
 

8. Interventie: Instapje 

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Instapje aangemerkt als een effectieve jeugdinterventie. 
Instapje beoogt de onderwijskansen van kinderen uit achterstandssituaties te vergroten door de 
kwaliteit van interactie tussen ouder en kind te verbeteren. Het betreft vaak gezinnen waarvan de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de GGD aangeeft dat er een weinig stimulerende 
gezinssituatie is en/of een tekortschietende kwaliteit van de ouder-kind interactie.  
Het is een gezinsgericht stimuleringsprogramma waarbij ouders gedurende 26 weken wekelijks een 
huisbezoek van ongeveer een uur krijgen van een Instapje-medewerkster die - bij voorkeur - 
afkomstig is uit dezelfde etnische groep en dezelfde taal spreekt als de ouders. Tijdens deze 
bezoeken leren de ouders aan de hand van vuistregels voor interactie en concrete spelactiviteiten 
hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. De ouders leren de vuistregels voor 
interactie toepassen door informatie van de Instapje-medewerkster, door het voorbeeldgedrag van 
de medewerkster tijdens het gezamenlijk uitvoeren van de spelactiviteiten en door participerend 
leren rond vier dimensies van ouderlijke ondersteuning: Emotioneel ondersteunen; Respect tonen 
voor de autonomie van het kind; Structureren en grenzen stellen; Kwaliteit van informatie.  
 
Voor wie: 1-2 jarigen 
Door wie: Timpaan en Scala 
Aanmelding werving/deelnemers: via de lijn van (Opstap(je) beginnend bij de medewerkers van 
het consultatiebureau. 
Waar: eerst als proef te draaien in Sneek, Bolsward en Koudum gekoppeld aan de inzet voor 
Opstap(je) 
Wanneer: 2023 en 2024  
Kosten: €100.000,- begroot onder voorbehoud van nadere uitwerking en kostenspecificatie.  
Te regelen via: subsidie NPO 
Evaluatie: LEA 
Naar duurzame inzet: na periodieke positieve evaluaties bijvoorbeeld voor te stellen de kosten 
voor Instapje vanaf 2025 te dekken uit de middelen voor GOAB. 
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9. Interventie: Extra inzet schoolmaatschappelijk werk (SMW) 

Sinds een aantal jaren zijn er schoolmaatschappelijk werkers (SMW’ers) verbonden aan de scholen 
voor primair en voortgezet onderwijs. SMW is een laagdrempelige voorziening op school. De SMW’er 
vervult een brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen. De inzet is erop 
gericht om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. En ook die het gevolg zijn van de 
lock downs. De SMW’er begeleidt ouders/verzorgers en kinderen wanneer er sprake is van 
gedragsproblemen, opvoedingsproblemen, gezinsproblemen en conflictbemiddeling. Aan elke school 
is een vaste medewerker gekoppeld. Met ingang van september 2020 zijn er ook SMW’ers gekoppeld 
aan een aantal VVE-locaties van de peuteropvang. 
In het voorjaar van 2022 heeft het management Sociaal domein als reactie op de inventarisatie van 
de LEA alvast besloten om 2fte SMW extra in te zetten vanuit de NPO-middelen. Het is een 
substantiële uitbreiding voor de duur van voorlopig twee en een halfjaar. Dit komt bovenop de  
 
Voor wie: VVE-peuters en leerlingen PO en VO  
Door wie: medewerkers van de gebiedsteams 
Aanmelding/werving: reguliere route 
Waar: VVE-locaties en scholen in SWF 
Wanneer: tweede helft 2022, 2023 en 2024 
Kosten extra inzet: € 255.000 voor twee en half jaar 
Regelen via: bijdrage uit NPO-middelen voor gemeente 
Evaluatie: via rapportage aan de LEA 
Naar duurzame inzet: doorontwikkeling van het SMW als gevolg van de coronapandemie betrekken 
bij het nieuwe beleid voor gebiedsgericht werken.  
 

10. Interventie: Mentale gezondheid jongeren: Join us, jongerencoaching en professionalisering 

Door de coronamaatregelen leverden jongeren op relatief veel leefgebieden in. Onderzoeken 
bevestigen dat jongeren, meer dan andere leeftijdsgroepen, door de coronamaatregelen mentale 
gezondheidsproblemen ervaren, zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Om mentale 
gezondheidsproblemen bij jongeren op korte termijn te voorkomen is het belangrijk: 
Steunnetwerken rondom jongeren in de pedagogische basis thuis, in de wijk, online, op school en in 
de vrije tijd te versterken. Gerichte preventieve interventies en aanpakken in te zetten bij een 
verhoogd risico op, of beginnende mentale problemen. 
Met stichting Sociaal Collectief (SoCo) is overleg geweest over de mogelijkheid om tot een 
effectieve aanpak te komen die de mentale gezondheid vergroot onder jongeren. Daar is men 
enthousiast voor het invoeren van de methode ‘Join us’. Deze aanpak zorgt ervoor dat eenzaamheid 
onder jongeren meer besproken wordt. Jongeren die last hebben van eenzaamheid en dit willen 
veranderen worden hierdoor gemotiveerd om in actie te komen. Ze ontmoeten elkaar bij Join us. Ze 
doen nieuwe contacten op en groeien, met behulp van begeleiding, naar meer sociale redzaamheid. 
Hierdoor worden ernstige gevolgen van eenzaamheid voorkomen en zorgkosten bespaard. Het is een 
door NJI erkend effectief programma dat bestaat uit tweewekelijkse bijeenkomsten voor jongeren 
tussen de 12-25 jaar. De methodiek heeft als doel jongeren voldoende sociaal redzaam te maken, 
zodat zij hun eigen netwerk kunnen opbouwen en behouden. 
Onderdeel van het jongerenwerk in Súdwest-Fryslân is het coachen van jongeren die een vraag 
hebben, die aangeven dat het niet zo goed met hen gaat of het gevoel hebben vast te lopen. We 
komen hen tegen op school, thuis, op straat , tijdens activiteiten of in hun vrijetijdsbesteding. 
Door hun aanwezigheid op de scholen voor voortgezet onderwijs is de SoCo jongerenwerker een 
bekend en toegankelijk persoon. Tijdens de activiteiten voor Cool Súdwest op en rond de scholen 
zijn zij herkenbaar en zichtbaar aanwezig en komen met veel jongeren in contact. Hierdoor zijn zij 
voor jongeren heel benaderbaar en laagdrempelig . De jongerenwerkers hebben goede contacten 
binnen de scholen, met mentoren, coördinatoren, leerlingbegeleiders die jongeren naar hen kunnen 
verwijzen. 
Er is ook een vraag naar deskundigheidsbevordering van o.a. mentoren in het voortgezet onderwijs 
om de mentale weerbaarheid en gezondheid van leerlingen te kunnen versterken. Dit in 
samenwerking met erkende trainingsinstellingen op dit gebied. Gerichte inzet via sociale media is 
daarbij ook mogelijk.  
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Voor wie: inwoners van 12 tot 25 jaar 
Door wie: SoCo, voortgezet onderwijs en andere organisaties 
Aanmelding/werving: via (sociaal) media en vindplaatsen 
Waar: locatie(s) nog niet bekend 
Wanneer: 2023 en 2024 met een eventuele uitloop tot de zomer van 2025 
Kosten: geraamd op € 190.000 voor uitvoering Join us en extra Jongerencoaching. Daarnaast  
€ 75.000 voor activiteiten van versterking en scholing op het gebied van mentale weerbaarheid van 
10-18 jarigen in het onderwijs 
Regelen via: opdrachtverlening aan SoCo en via subsidie aan te vragen door onderwijs en 
maatschappelijke organisaties met een totaal budget van ook € 75.000 
Evaluatie: jaarlijkse evaluatie aan LEA en gemeente. 
Naar duurzame inzet: na de NPO-periode meenemen in de jaarlijkse subsidieafspraken. 
 

11. Interventie: Ouderprogramma’s  

Doel is de ontwikkelingsstimulering van kinderen door hun ouders te bevorderen. Enerzijds om 
(onderwijs)achterstanden te bestrijden, anderzijds voor het bevorderen van een gezonde ouder-
kind-interactie. Opvoed- en gedragsproblemen kunnen daarmee beter worden ondervangen. Dit 
heeft ook een preventieve werking; de verwachting is dat er op langere termijn minder hulp nodig 
zal zijn in deze gezinnen. Voor subsidie van opvoed- en opgroeiprogramma’s die bijdragen aan de 
doelstelling kan een aanvraag voor NPO-subsidie worden ingediend. 
 
Voor wie: ouders van 0-12 jarigen 
Door wie: lokale/regionale aanbieders waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft 
Aanmelding/werving: nog niet bekend 
Waar: nader te bepalen (uitgangspunt: de locatie moet bekend en laagdrempelig zijn) 
Wanneer: NPO-periode 
Kosten: budgetruimte € 40.000 
Regelen via: inzet uit reguliere middelen en NPO-subsidie 
Evaluatie: aan de LEA 
 

12. Ruimte voor initiatieven 

Het bestedingsdoel bevordering samenwerking in de gemeente betreft maatregelen die gericht zijn 
op het bevorderen van lokale (en regionale) samenwerking tussen schoolbesturen, 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs, en andere lokale partijen voor de aanpak van 
coronavertragingen bij kinderen en jongeren en integrale ondersteuning op sociaal, emotioneel, 
executief en cognitief vlak. Vanuit het NPO-budget is hiervoor € 125.000 beschikbaar voor lokale 
initiatieven. 
 
Voor wie: educatieve partners en maatschappelijke organisaties 
Door wie: lokale/regionale aanbieders waarmee opvang, onderwijs en gemeente een relatie hebben 
Aanmelding/werving: nog niet bekend 
Waar: nader te bepalen (uitgangspunt: de locatie moet bekend en laagdrempelig zijn) 
Wanneer: NPO-periode 
Kosten: budgetruimte € 125.000 
Regelen via: inzet uit reguliere middelen en NPO-subsidie die aan te vragen is 
Evaluatie: via rapportage aan de LEA 

13. Interventie: Integrale Kindaanpak/Ondersteuning ketensamenwerking 

Samenwerken in het kader van het vergroten van ontwikkelingskansen en het verkleinen van 
achterstanden is sinds de coronapandemie een grotere uitdaging geworden. En dat is niet in de 
laatste plaats omdat het in de afgelopen periode lastiger was voor organisaties rond het kind/de 
jongere om goed samen te werken. Op die plekken waar dat het hardst nodig is of het meest 
gewenst, willen we een aanjager aanbieden die kan verbinden, ondersteunen bij 
samenwerkingsprocessen en kan inspireren om te komen tot een Integrale Kind Aanpak (IKA), 
waarbij het doel is om te komen tot een  passend aanbod voor de kinderen, hun ouders en de 
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omgeving op het gebied van sport en cultuur en passende ontwikkelingsondersteuning/ 
hulpverlening.     
 
Voor wie: alle partners opvang, onderwijs, sport, cultuur, zorg die rondom een integrale kind 
aanpak willen samenwerken 
Door wie: aanjager IKA  
Aanmelding/werving: contact opnemen met Miek Hehenkamp (tot eind december 2023) 
Waar: op locatie/regio 
Wanneer: vanaf maart 2022 tot en met december 2023 
Kosten: IKA-aanjager en masterclasses samen begroot op € 110.000 uit NPO-budget 
Regelen via: aanjager IKA 
Evaluatie: via rapportages aan de LEA 
Naar duurzame inzet: zie daarvoor ook het nieuwe IKA-beleid en subsidieregeling 
 

14. Interventie: Projectleider NPO 

De projectleider zorgt voor uitwerking van de door de raad vastgestelde startnotitie. Die uitvoering 
is enerzijds gebaseerd op de input van de LEA-partners en anderzijds op evaluaties en ervaringen 
van gemeentelijk beleid. De projectleider gaat daarvoor in gesprek met de kinderopvang en het 
onderwijs over de manier waarop de hierboven genoemde interventies of activiteiten worden 
uitgevoerd. Hij stemt ook af met de gemeentelijke organisatie met name op ontwikkelingen in de  
beleidsterreinen als jeugd(zorg), onderwijs, sport en cultuur en waar nodig met uitvoerende 
partijen. De projectleider coördineert, evalueert in opdracht van de LEA en maakt in samenwerking 
met de betrokken partners en de uitvoerder verbetervoorstellen waar nodig.   
 
Voor wie: beleidsteam Sociaal domein en voor de LEA-partners 
Door wie: gemeente Súdwest-Fryslân 
Aanmelding/werving: nvt 
Waar: standplaats gemeentekantoor Sneek 
Wanneer: gedurende NPO-periode 2022-2025 
Kosten: € 80.000 
Regelen via: NPO-middelen 
Evaluatie: voor het functioneren van de projectleiding is de gemeente verantwoordelijkheid. 
Evaluatie van het project ligt bij de Raad en de LEA 
Naar duurzame inzet: nvt 

15. Interventie: thuiszitters 

Schoolverzuim, geoorloofd en ongeoorloofd, is door de lock downs in omvang toegenomen. Het 
aantal geregistreerde thuiszitters stond in 2017 al op 4.215 leerlingen (bron: Ministerie van OCW). 
Het aantal kinderen dat in werkelijkheid thuis zit, ligt nog vele malen hoger. Kinderen die 
geoorloofd thuis zijn bijvoorbeeld vanwege psychische of lichamelijke problematiek vallen niet 
onder deze cijfers, maar zitten wel degelijk thuis. Ook in Súdwest-Fryslân.  
Uit de laatste cijfers van bureau Leerplicht/RMC blijkt dat het aantal leerlingen in het VO met 
multi-problematiek groter is geworden. Het aantal meldingen van schoolverzuim is gestegen met 
35%. De gemeente wil vanuit de NPO-middelen €100.000 toevoegen aan de VSV-begroting. En 
daarmee initiatieven steunen die in samenwerking met de educatieve partners, zoals het 
Samenwerkingsverband VO, worden gemaakt. Deze plannen beantwoorden aan het NPO-
bestedingsdoel om de thuiszittersproblematiek aan te pakken en te zorgen dat thuiszitters zoveel 
mogelijk naar school gaan.  
Voor wie: leerlingen uit het PO/VO 
Door wie: in opdracht aan de Thuiszitterstafel. Planvorming in overleg met LEA-partners 
Aanmelding/werving: via bureau LPL/RMC/gebiedsteams/… nader af te spreken 
Waar: in de gemeente 
Wanneer: 2023 en 2024 met een uitloop naar de zomer van 2025 
Kosten: beschikbaar budget €100.000  
Regelen via: opdracht aan de Thuiszitterstafel met NPO-middelen 
Evaluatie: voortgangsevaluatie aan gemeente en LEA 


