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Inleiding jaarverslag Stichting PAS 
 
Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkelcarrière helpt daarbij. Voor 
sommige kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het 
perspectief vergroten. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van 
samenwerken. 
 
Stichting PAS is in 2006 opgericht met als doel: 
● de ontwikkelings- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd te verbeteren 
● integraal beleid te bevorderen op het terrein van educatie & jeugd 
● samenhang in de uitvoering te realiseren 
 
Een groot deel van de werkzaamheden van Stichting PAS bestaat uit uitvoering van het Rijks- en 
gemeentelijk OAB (onderwijsachterstandenbeleid). Het VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse 
Educatie) maakt onderdeel uit van dit OAB. De inkomsten van Stichting PAS bestaan voor het 
grootste deel uit OAB-middelen die de gemeente Arnhem geoormerkt krijgt van het Rijk.  
Inzet en uitvoering van het OAB-beleid in Arnhem is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
gemeente, schoolbesturen PO en kinderopvanginstellingen. Stichting PAS heeft de taak om dit OAB in 
Arnhem vorm te geven, te coördineren en uit te voeren.  
 
De brede educatie van de Arnhemse jeugd staat centraal. Overheidsbeleid (zowel vanuit het Rijk als 
de lokale overheid) is richtinggevend. Stichting PAS ondersteunt organisaties voor kinderopvang en 
scholen voor primair onderwijs om hun doelen en taken goed vorm te geven. Ook werken we samen 
met de jeugdgezondheidszorg, het welzijnswerk en anderen om beoogde doelen te bereiken. 
 
OAB in beweging 
In 2019 heeft het Rijk de systematiek voor de verdeling van het landelijke OAB-budget t.b.v. 
gemeenten en de scholen gewijzigd. De Gemeente Arnhem en PO-besturen hebben in de zomer van 
2019 afgesproken dat er tot 1-1-2020 in de OAB-bekostiging voor de scholen niets verandert. Wat 
betreft de herverdeling van het gemeentelijk budget is gekozen om aan te sluiten bij de systematiek 
van het Rijk (bekostiging van scholen op basis van een achterstandsscore, die ontstaat op grond van 
de OAB-indicator).  

Door het toepassen van de nieuwe indicatoren verdubbelt het aantal OAB scholen in Arnhem bijna: 
het stijgt van 13 naar 25 scholen. Door het hanteren van de indicator zijn er scholen die op basis van 
de nieuwe systematiek in 2020 meer of minder OAB-middelen vanuit het Rijk en/of gemeente 
ontvangen. Om de overgang naar de nieuwe situatie zorgvuldig te laten verlopen is sprake van een 
overgangsperiode van 3 jaar. 

De stad verandert, de wijken veranderen en Stichting PAS verandert mee.   
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Kwaliteit als ijkpunt 
In 2019 heeft de Gemeente Arnhem een nieuw stedelijk kwaliteitskader OAB afgesproken met 
Stichting PAS. Dit kwaliteitskader is, samen met veel partners in de stad, met grote zorgvuldigheid 
ontwikkeld. Het moet ertoe bijdragen dat de activiteiten en interventies aansluiten op de landelijke 
criteria die verbonden zijn aan de inzet van de geoormerkte Rijksmiddelen. Daarnaast biedt het ook 
een garantie dat de opgebouwde kwaliteit en expertise in Arnhem behouden blijven. Het nieuwe 
kwaliteitskader biedt handvaten voor een expliciete OAB paragraaf  in het schoolplan van alle 25 OAB 1

scholen in Arnhem.  
 
Stichting PAS beweegt en verbindt 
Na een overgangsfase, waarbij sprake was van een interim-directeurschap, heeft Stichting PAS sinds  
1 april 2019 weer een nieuwe, eigen directeur, die de in gang gezette koers verder vormgeeft. 
Stichting PAS heeft haar opdracht rondom kansengelijkheid verdeeld in twee programma’s. De 
programma’s zijn ‘Vroegsignalering & Educatie’ (voor 0 - 6 jarigen) en ‘Doorontwikkeling & Vergroten 
Perspectief’ (voor 4 - 14+ jarigen). Hierin worden de stedelijke en wijkgebonden interventies en 
vraagstukken ondergebracht en verbonden. De begroting 2020 zal deze indeling ook volgen. Stichting 
PAS zal hierdoor nog beter in staat zijn invulling te geven aan het stedelijk kwaliteitskader OAB (in 
aansluiting op de koersnota “Van Wijken Weten”).  

Stichting PAS gaat de OAB-scholen adviseren t.b.v. de OAB paragraaf in hun schoolplan. Daarnaast 
zal PAS de voortgang monitoren en schakelt in de wijken met de Teams Leefomgeving. De nieuwe 
OAB-paragrafen in de schoolplannen zijn uiterlijk bij de start van schooljaar 2020-2021 zichtbaar.  

 

 

 
 
 
 

1 Paragraaf kan ook een geïntegreerd onderdeel in het schoolplan zijn.  
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