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I Format OAB plan Arnhem 
 

1. Inleiding 
 

● Algemeen: de school in de wijk: 

in wat voor wijk staat de school? Is de school een afspiegeling van de wijk? 

● Beschrijf jullie visie op kansengelijkheid: waarom werken aan kansengelijkheid? 

● Wat is de schoolspreiding en schoolweging? En wat betekent dat? 

 

2. Doel en doelgroep 
 

● Doelgroep (contextanalyse): beschrijf de populatie en aard en omvang van de doelgroep 

● Wat heeft de doelgroep nodig?  

● Wat vraagt dit van de school / de leerkrachten? 

 

3. Activiteiten 
 

● Wat wil je doen? Welke interventie(s), en voor welke leerlingen? Waar ligt prioriteit? 

● Welke doelen wil je met de interventie(s) bereiken? (concreet, meetbaar, realistisch) 

● beschrijving van de interventies: 

- aanbod (taal, rekenen, sociaal-emotioneel, wereldoriëntatie, kunst en cultuur, beroepenoriëntatie, 

studievaardigheden, etc.)  

- verplicht/vrijwillig karakter, onder / buiten schooltijd 

- welke (bestaande?) aanpak / methode wordt gebruikt 

- wie gaat het uitvoeren 

- hoe worden leerlingen geselecteerd  

- tijd/duur (hoeveel uur per week, hoeveel weken) 

- hoe ouders betrekken 

● waarom kies je deze interventie(s)? Gebaseerd op welke (wetenschappelijke) inzichten? 

● waarom voor deze (groep) leerlingen? 

 

Zie bijlage 1: Succesvolle interventies OAB 

 

4. Resultaten 
● Hoe worden resultaten gemeten/hoe wordt gemeten of de doelen worden bereikt? 

● Hoe, wanneer en met wie wordt geëvalueerd (proces én resultaat)? 

 

5. Financiën 
● Wat kost de interventie? Maak daarbij onderscheid in de verschillende kostenposten 

● Van welk budget wordt de interventie gefinancierd? 

● Is er een koppeling  tussen het gemeentelijk OAB-budget; Rijks OAB-budget en kansrijk 

opgroeien budget? Benoem de bedragen en activiteiten. 

 

Tips 
● Houd bij het opstellen van het OAB-plan rekening met de Stedelijke kwaliteitscriteria 0-12 jaar 

OAB Arnhem (2019 - 2023) (zie bijlage 2). 

● Om te checken of de Kwaliteitscriteria OAB voldoende terugkomen in je schoolplan kan je het 

Inspectiekader en kwaliteitscriteria OAB gebruiken. (zie bijlage 3)  
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II Evaluatie en Verantwoording 
 

Het schoolbestuur legt verantwoording af aan gemeente m.b.t. de ingezette interventies, resultaten en 

bestede middelen. Stichting PAS verzorgt de monitoring en evaluatie van de OAB-plannen, i.s.m. 

school en schoolbestuur. 

 

1. OAB-plan 
 

Het nieuwe OAB-plan begint met een evaluatie van het vorige OAB plan: 

● Proces: is de uitvoering gegaan zoals gepland? 

● Resultaat: wat zijn de resultaten en is er verschil tussen nagestreefde en gerealiseerde doelen? 

● Op welke manier wordt het plan (zo nodig) bijgesteld? 

 

2. Kwaliteitscriteria Arnhem 
 

De OAB plannen maken deel uit van het gemeentelijk OAB beleid. Zij zullen dan ook worden 

gemonitord en geëvalueerd (Arnhemse monitor Kansengelijkheid) 

● Effectiviteit van de uitgevoerde interventies  

● Resultaten 

● Professionalisering 

o geschoold volgens training Actief Betrokken (groep 1/2) 

o bekendheid van het team met de vraagstukken rond Kansengelijkheid 

o scholingsplan  

● Doorgaande leerlijn 

o voorschool-(vroeg)school 

o po-vo 

● Kind in beeld 

o welk observatie-instrument? 

● Educatief partnerschap met ouders 

o beleid en uitvoering 
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III Bijlagen 

 
Bijlage 1: Succesvolle interventies OAB 

Welke interventie ook gekozen wordt, we kunnen een aantal factoren aanwijzen waarvan we zeker 

weten dat die effecten hebben bij leerlingen. Uit literatuur over effectief onderwijs en over 

onderwijstijdverlenging blijkt o.a. dat onderstaande factoren - in samenhang - essentieel zijn bij het 

bevorderen van de taalontwikkeling van leerlingen. Bij de inrichting van een interventie door scholen is 

het raadzaam om onderstaande aspecten als checklist te gebruiken en zoveel mogelijk factoren te 

borgen in de opzet van de interventie1.  

 

Kwaliteit  

● Competenties leerkracht (een ‘plus-leerkracht’)  

● Veel interactie, veel uitlokken taal, taalproductie  

● Kennis van de wereld (uitstapjes)  

● Veel lezen  

● Kleine groep  

● Gemotiveerde leerlingen en ouders. 

 

Voorwaarden 

● Relatie reguliere en extra lessen (doorlopende ontwikkelingslijnen)  

● Kwaliteit van de professional  

● Interactie leerling – professional (sensitief, responsief)  

● Extra lessen met reguliere methoden  

● Maatwerk gericht op achterstand van de leerling  

● Hoge verwachtingen. 

 

Organisatie 

● Hoeveel uren / weken leertijdverlenging? 

● Welke locatie  / waar? 

● Hoe selecteer ik leerlingen? 

● Hoeveel leerlingen bied ik extra leertijd? 

 

Doelen  

● Concrete, realistische en - bij voorkeur - meetbare doelen  

● Niet alleen cognitieve, ook koppelen aan sociaal-emotionele doelen, zoals bijvoorbeeld: plezier in 

leren vergroten,  zelfvertrouwen van leerlingen vergroten, motivatie verhogen. 

 

  

 
1 Afkomstig uit de kwaliteitskaart Sardes 
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Maatregelen sluiten aan bij de doelen  

● Inhoudelijke focus  

● Uitbreiding woordenschat  

● Mondelinge taalvaardigheid  

● Begrijpend lezen  

● Recreatief lezen / leesbevordering/leesplezier. 

 

Opbrengstgerichte houding van de leerkracht  

● Doelen: wat moeten leerlingen leren? 

● Organisatie: hoe denk ik dat dit het best georganiseerd kan worden?  

● Bronnen: waar baseer ik dat op (wetenschappelijk)?  

● Evaluatie: hoe kom ik aan bewijs dat het werkt?  

● De lat hoog leggen  

● Leerlingen uitdagen en doelen stellen die net binnen het bereik van de leerling liggen.  
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Bijlage 2: De Kwaliteitscriteria OAB Arnhem 
 

Stedelijke kwaliteitscriteria 0-12 jaar OAB Arnhem (2019 - 2023) 
 
Doel 

 
1. De OAB-activiteiten dragen bij aan kansengelijkheid in ontwikkeling en onderwijs, en daarmee aan 

het verbeteren van de schoolprestaties van kinderen die achterop (dreigen te) geraken. Kinderen 
en hun ouders krijgen zo vroeg mogelijk de ondersteuning die ze nodig hebben. 

 
Kader 

 
2. De OAB-aanpak van een locatie maakt deel uit van het strategisch beleidsplan van de  

organisatie / het schoolbestuur, het schoolplan / VVE beleidsplan en de kwaliteitscyclus.  
 

3. De OAB-activiteiten sluiten aan bij (de laatste) inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over wat 
effectieve maatregelen zijn om kansengelijkheid te vergroten en daarmee de schoolprestaties van 
achterstandsleerlingen te verbeteren.  
 

4. Er wordt integraal samengewerkt tussen de domeinen onderwijs, opvang, welzijn en jeugdhulp en 
deze samenwerking is gericht op het bevorderen van kansengelijkheid in ontwikkeling en 
onderwijs. 

 
5. De OAB-activiteiten na schooltijd zijn aanvullend op, ondersteunend aan, of een verdieping van 

het lesprogramma op school en hebben tot doel bij te dragen aan het verbeteren van de 
onderwijsresultaten van achterstandsleerlingen. 

 
 

Werkwijze  
 
6. Professionals hebben kennis van de vraagstukken m.b.t. kansengelijkheid. 

 
7. Er is sprake van continue professionalisering m.b.t. het bevorderen van kansengelijkheid en dit is 

vastgelegd in een jaarlijks scholingsplan op locatie.  
 

8. De training Actief Betrokken is de basis van VVE in Arnhem. Alle VVE-professionals zijn hier op 
geschoold.  

 

9. Er wordt geïnvesteerd in de doorgaande lijn van de ontwikkeling van het kind  
(cb – voorschool -po - vo). Dit betreft een (warme) overdracht, waarbij kinderen worden voorbereid 
op de volgende stap. Er wordt daarbij gewerkt met een doorgaande leerlijn 0-12 jaar. 

 

10. Kinderen (0-12 jaar) worden gevolgd in hun ontwikkeling. De locaties gebruiken hiervoor een  
observatiemodel dat aan de Arnhemse vereisten voldoet. 

 

11. Educatief Partnerschap met ouders is expliciet uitgewerkt in een visie en plan van aanpak. Dit  
komt terug in het strategisch beleidsplan van de VVE-organisaties / schoolbesturen po 

 

12. Monitoring en evaluatie maken onderdeel uit van de kwaliteitscyclus. 
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Bijlage 3: Inspectiekader en kwaliteitscriteria OAB  

 

Hoofdstuk OAB in schoolplan 
Apart hoofdstuk van het schoolplan of integraal, dezelfde indeling als het inspectiekader 

Kwaliteitsgebieden en wettelijke eisen  

uit het inspectiekader van onderwijsinspectie 

Stedelijk Kwaliteitskader OAB Arnhem Criteria verdeeld naar 

kwaliteitsgebieden uit inspectiekader 

  

Inleiding  
 
De scholen zullen in ieder geval de wettelijke eisen moeten vervullen, maar kunnen 

voor hun OAB-praktijk ook denken aan ‘Eigen aspecten van kwaliteit’  

 

 
De OAB-activiteiten dragen bij aan kansengelijkheid in ontwikkeling en daarmee aan 
het verbeteren van de schoolprestaties van kinderen die achterop (dreigen te) 
geraken. Alle kinderen en hun ouders krijgen zo vroeg mogelijk de ondersteuning 
die ze nodig hebben 

Onderwijsproces (OP) 
 
OP1 Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving.  
De school legt de doelen voor het onderwijs en de opbouw van het aanbod vast in het 
schoolplan 
 
OP2 De school volgt de ontwikkeling van haar leerlingen zodanig dat zij 
ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. Indien nodig analyseert de school 
waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen zijn en bepaalt wat er 
moet gebeuren om achterstanden te verhelpen.  
 
OP3 Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en 
ontwikkelen  
 
OP4 Leerlingen die dat nodig hebben, ontvangen extra aanbod, ondersteuning en 
begeleiding.  
 

1. De OAB-activiteiten sluiten aan bij (de laatste) inzichten vanuit wetenschappelijk 
onderzoek over wat effectieve maatregelen zijn om kansengelijkheid te vergroten 
en daarmee de schoolprestaties van achterstandsleerlingen te verbeteren.  
 

2. OP6 Er wordt integraal samengewerkt tussen de domeinen onderwijs, opvang, 
welzijn en jeugdhulp en deze samenwerking is gericht op het bevorderen van 
kansengelijkheid in ontwikkeling en onderwijs. 

 
OP3 en OP6 De OAB-activiteiten na schooltijd zijn aanvullend op, ondersteunend 
aan of een verdieping van het lesprogramma op school en hebben tot doel bij te 
dragen aan het verbeteren van de onderwijsprestaties van achterstandsleerlingen. 
 
OP1 Actief Betrokken is de basis van VVE in Arnhem en alle VVE-professionals zijn 
hier op geschoold.  
 
OP2 en OP6 Er wordt geïnvesteerd in de doorgaande lijn van de ontwikkeling van 
het kind (cb-voorschool-po-vo). Dit betreft een (warme) overdracht, waarbij kinderen 
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OP6 De school werkt samen met relevante partners om het onderwijs voor haar 
leerlingen vorm te geven. 
 
OP8 De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig. Ouders worden geïnformeerd over 
de vorderingen van de leerlingen.  
 
 

worden voorbereid op de volgende stap. Er wordt daarbij gewerkt met met een 
doorgaande leerlijn 0-12 jaar. 

 

OP2 Kinderen (0-12 jaar) worden gevolgd in hun ontwikkeling met een 
observatiesysteem dat aan Arnhemse vereisten voldoet. 
 
OP6 Educatief Partnerschap met ouders is expliciet uitgewerkt in een visie en plan 
van aanpak. Deze komt terug in het strategisch beleidsplan van de VVE-
organisaties/schoolbesturen po 

Schoolklimaat (SK) 
SK1 Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen. 
 

 

Onderwijsresultaten (OR) 
 
OR1 De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in 
overeenstemming zijn met de gestelde norm.  
 

Er wordt geïnvesteerd in de doorgaande lijn van de ontwikkeling van het kind (cb-
voorschool-po-vo). Dit betreft een (warme) overdracht, waarbij kinderen worden 
voorbereid op de volgende stap. Er wordt daarbij gewerkt met met een doorgaande 
leerlijn 0-12 jaar. 

 

Monitoring en evaluatie maken onderdeel uit van de kwaliteitscyclus. (PAS) 

Kwaliteitszorg en ambitie (KA) 
 
KA1 Het bestuur en de school hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en 
verbeteren op basis daarvan het onderwijs 
 
KA2 Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en 
functioneren transparant en integer.  
Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel op alle scholen en maakt het 
mogelijk dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt. De schoolleiding en het 
team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun professionaliteit.  
 
KA3 Het bestuur en de school leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar 
verantwoording af over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.  

KA1 De OAB-aanpak van een locatie maakt deel uit van het strategisch beleidsplan 
van de organisatie/schoolbestuur, het schoolplan/VVE beleidsplan en de 
kwaliteitscyclus.  
 
KA2 Professionals hebben kennis van de vraagstukken m.b.t. kansengelijkheid. 
 
KA2 Er is sprake van continue professionalisering m.b.t. het bevorderen van 
kansengelijkheid en dit is vastgelegd in een jaarlijks scholingsplan op locatie.  
 
KA2 Actief Betrokken is de basis van VVE in Arnhem en alle VVE-professionals zijn 
hier op geschoold.  

 
KA3 Monitoring en evaluatie maken onderdeel uit van de kwaliteitscyclus. (PAS) 

Financieel beheer (FB) 
FB2 (Afgeleid) De school maakt efficiënt en effectief gebruik van de 
onderwijsbekostiging.  

bedragen zoals vermeld op overzicht. 
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