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Woord vooraf 

 

 
Wij wisten het al: kansengelijkheid is een groot vraagstuk. Corona heeft op allerlei terreinen bijgedragen aan 

ongelijkheid. Kansengelijkheid staat inmiddels overal op de agenda en het is een vraagstuk met een enorme 

gelaagdheid; denk aan armoede, laaggeletterdheid en jeugdcriminaliteit.  

 

De inzet van Stichting PAS is om het werk rondom kansengelijkheid op de allerbeste manier uit te voeren 

(vanuit bewezen interventies; weten wat werkt) en daarbij ook telkens uit te zoomen naar de bredere context 

van de stedelijke vragen. Inzoomen en uitzoomen. Samenwerken om echt verder te komen. Aanpakken, niet 

meer loslaten, nieuwe wegen bewandelen en opnieuw verkennen. We moeten onze krachten bundelen om de 

vragen van de stad te kunnen beantwoorden.  

 

Stichting PAS wil met haar werkwijze, integrale aanpak en expertise het verschil maken in Arnhem. Wij werken 

hard om dit waar te maken. Dat vraagt moed en vertrouwen. Moed om als organisatie en de mensen die daar 

werken ons telkens af te vragen of het beter kan of moet en wat we dan te doen hebben. En vertrouwen dat 

het met deze aanpak steeds een beetje beter gaat, ook al is er soms nog een lange weg te gaan.  

 

In dit jaarverslag willen wij u laten zien waar wij als Stichting PAS het verschil maken; waar we trots op zijn! 

 

 

 
 
Annelies Wiggers, directeur 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 voor kinderen van 0-14+, werken vanuit bewezen interventies en 

geloven in de kracht van samenwerken.” 
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Inleiding jaarverslag Stichting PAS 
 

Een groot deel van de werkzaamheden van Stichting PAS bestaat uit het uitvoering geven aan het 

onderwijsachterstandenbeleid (OAB) op Rijks- en gemeentelijk niveau. Het voor- en vroegschoolse educatie-

beleid (VVE-beleid) 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 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. Stichting PAS heeft deze opdracht uitgewerkt in twee programma's:  

• 0-6 Vroegsignalering & Educatie 

• 4-14+ Doorontwikkeling & Vergroten Perspectief  

 

 
 

OAB  

Met ingang van 1 januari 2020 is de bekostiging van gemeentelijke OAB-scholen rechtstreeks naar de 

schoolbesturen gegaan. In samenspraak met gemeente Arnhem, de schoolbesturen en Stichting PAS is een 

cyclus vastgesteld ten aanzien van het opstellen, indienen en beoordelen van het OAB-deel in de 

schoolplannen. Hierbij vormt, onder andere, het vastgestelde stedelijke kwaliteitskader OAB het uitgangspunt. 

Stichting PAS adviseert en begeleidt scholen om te komen tot een goed geïntegreerde inzet van OAB-middelen 

en heeft hierover nauw overleg met de beleidsmedewerkers van de schoolbesturen. In samenspraak met 

gemeente Arnhem, de schoolbesturen en Stichting PAS is bovengenoemde cyclus in 2020-2021 geëvalueerd en 

bijgesteld. 
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Intermediairs 

De schoolcontactwerkers en consulenten OWRS werken als intermediair tussen thuis en school. Soms is taal de 

overeenkomst, soms de cultuur of afkomst. Beide functies hebben als startpunt het kind en als doel de 

omgeving van het kind beter te laten aansluiten of met elkaar af te stemmen.                                                           

Bij Stichting PAS wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit gezamenlijke expertise om zodoende nog beter een 

antwoord te kunnen geven op vragen van ouders of uit het werkveld. 

 

NPO en Arnhemse Aanpak 

Tijdens de coronaperiode is nauw samengewerkt tussen Stichting PAS, gemeente Arnhem en de 

schoolbesturen om de gevolgen van corona, op het leren van kinderen, zo goed mogelijk op te kunnen vangen. 

Binnen onderwijs en voorschool is gekeken naar speerpunten en vraagstukken die voorrang verdienen. Ten 

behoeve van het terugdringen van achterstanden zijn onder andere voor het PO, NPO-middelen beschikbaar 

gekomen. Besloten is dat deze Arnhemse Aanpak (ontstaan tijdens corona en schoolsluitingen) wordt 

ondergebracht bij Stichting PAS, waarmee geborgd kan worden dat de middelen ingezet worden in het 

verlengde en ter ondersteuning van OAB-interventies.                                                                                                           

Eén van de onderwerpen waarop dit jaar extra is ingezet, is ‘de Zomerschool’. 

 

Stichting PAS en CLC Arnhem PO     

Stichting PAS|CLC werken samen: twee stichtingen, één verhaal. Afgelopen jaar is deze 

samenwerking verder tot stand gekomen. Het CLC kent 4 programma’s:  

• Samen opleiden 

• Kunst Cultuur en Maakonderwijs 

• Leren en lesgeven met ICT 

• Bewegen, gezondheid en sport 

Bij deze programma’s wordt een verbinding gemaakt met de programma’s van Stichting PAS rondom 

kansengelijkheid. De programmamanagers van Stichting PAS en CLC werken met een zogenaamd doelen-

inspanningen-netwerk (DIN), waarbij inhouden op elkaar worden afgestemd. De samenwerking in 

voorbereiding op en tijdens de Zomerschool is hiervan een mooi voorbeeld. 

 

Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen   

Stichting PAS is samen met Expertisecentrum Nederlands, Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen (HAN) en schoolbesturen Delta Scholengroep, Flores Onderwijs en Conexus, één van de 

consortiumpartners in de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem Nijmegen (WOAN). Hierbij worden 

leerkrachten van in eerste instantie 11 en daarna 13 scholen gedurende 3 jaar ondersteund in het doen van 

praktijkgericht onderzoek. Hierbij staan de volgende thema’s centraal, waarbij 

taal- en leesvaardigheid de focus vormen:  

● Bewerkstelligen dat leraren reële verwachtingen hebben. 

● Vergroten van de ouderbetrokkenheid. 

● Inzetten op effectieve instructie. 

Door corona heeft de werkplaats enige vertraging opgelopen. Hiervoor is verlenging aangevraagd en verleend. 

Verwacht wordt dat in het najaar van 2021 de eerste resultaten kunnen worden gedeeld. 

https://werkplaats-oan.nl/


 

 

6 
 

Vroegsignalering en Educatie 
 

Jong geleerd beter gedaan 

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van 

taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen, met als resultaat een aanzienlijke vergroting van kansen 

aan het begin van de schoolloopbaan. Een goede start voor ieder kind. Voor het programma ‘Vroegsignalering 

en Educatie’ zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

• Bereik van doelgroepkinderen vergroten. 

• Meer kinderen een passend aanbod op de VVE-locatie. 

• Hogere opbrengsten door hogere kwaliteit van VVE. 

 

Bereik van doelgroepkinderen hoger                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                   

Om taal- en/ of ontwikkelingsachterstanden vroeg te signaleren en tegen te gaan, is het op de eerste plaats van 

groot belang dat de kinderen gezien worden. Dat kinderen naar een opvangvoorziening gaan waar ze 

deskundige begeleiding krijgen en waar ontwikkelingskansen worden bevorderd. De gemeente Arnhem heeft 

daartoe ‘het ontwikkelrecht voor peuters van 2 -4 jaar’ vastgesteld. 

Doelgroepkinderen in Arnhem zijn kinderen van 2 tot 6 jaar met een VVE indicatie (een indicatie die aanduidt 

dat er sprake is van risico op onderwijsachterstand). Het consultatiebureau geeft de indicatie op grond van een 

aantal criteria van de sociaal-economische achtergrond (de thuissituatie) van het kind, waarvan bekend is dat 

deze optimale ontwikkelings- en/of onderwijskansen belemmeren.  

De logopedisten van Stichting PAS ondersteunen de consultatiebureaus bij het vaststellen van de 

taalontwikkelingsachterstanden en ondersteunen de pedagogisch medewerkers op de locaties bij het 

signaleren en aanpakken daarvan. 

Het bereik van doelgroepkinderen in Arnhem wordt jaarlijks weergegeven in de ‘monitor Kansengelijkheid’.  

In 2020/2021 zijn er 3.070 peuters in Arnhem, waarvan ruim 50% (1.642) een VVE-locatie bezoekt. Van de 488 

doelgroeppeuters in Arnhem bezoekt 86% (501) een VVE-locatie. Dit aandeel is een daling ten opzichte van een 

jaar eerder (92%).    

De coronasluitingen en de coronamaatregelen zijn van invloed geweest op het bereik. Ouders wachten soms 

met aanmelden van hun kind, waardoor de instroom lager is. Sommige ouders hebben last van angst om hun 

kind te brengen. De pedagogisch medewerkers besteden hier veel aandacht aan. De consultatiebureaus, die de 

indicatie afgeven, zien ouders minder op het bureau en er vinden minder huisbezoeken plaats, wat het proces 

van indicatie, verwijzing, aanmelding en plaatsing belemmert. In het najaar van 2020 is er extra inspanning 

verricht door consultatiebureaus en pedagogisch medewerkers om ouders te informeren en te bereiken. Dit 

heeft effect gehad op een toename van het bereik.  

Doordat een groot aantal locaties geopend waren tijdens de coronasluitingen, hebben veel doelgroepkinderen 

gebruik kunnen maken van de noodopvang. 

Om de toeleiding naar VVE-voorzieningen en de rol van de ouders binnen VVE te versterken is een pilot 

ontwikkeld met de VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) en de gemeente. In deze pilot 

‘de VVE-afspraak’ worden al in de toeleiding met ouders afspraken gemaakt aan welke activiteiten zij gaan 

deelnemen. Deze afspraak van wederkerigheid wordt, na de evaluatie, vanaf november 2021 breed ingevoerd. 
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Met het Educatief Partnerschap ondersteunt Stichting PAS de locaties om zoveel mogelijk ouders te bereiken 

met de ouderprogramma’s. 

 

Bereik doelgroeppeuters VVE-locaties, 2017/2018 t/m 2020/2021 

 

De gegevens van de kleuters worden nog verwerkt in de monitor kansengelijkheid. 

 

 

Meer kinderen een passend aanbod op de VVE-locatie 

Kansengelijkheid en inclusie, daar draait het om bij passende kinderopvang in Arnhem. Passende kinderopvang 

richt zich op alle VVE-locaties in Arnhem. Alle kinderen zijn welkom en hebben recht op een aanbod en 

begeleiding die past bij hun ontwikkelingsbehoeften. Bij de implementatie zijn de volgende partijen betrokken: 

• Gemeente Arnhem 

• Stichting PAS 

• Kinderopvangorganisaties SPA, Skar, Partou en Twins  

• Sociaal Wijkteam 

• Jeugdgezondheidszorg 

• Zorgaanbieders Kentalis, Entrea Lindenhout en Driestroom 

 

De gezamenlijk gedragen missie luidt als volgt: 

 

 

  

“Alle kinderen in Arnhem kunnen binnen de kinderopvang in hun eigen leefomgeving de professionele 

ondersteuning en begeleiding krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, in 

intensieve samenwerking met ouders en in doorgaande lijn met het onderwijs.” 
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Hogere opbrengsten door hogere kwaliteit van VVE 

In 2020-2021 volgden de coaches Passende Kinderopvang een intensieve VVE training en deze hebben zij met 

goed gevolg afgerond. Deze VVE-training is gericht op het coachen van medewerkers in de uitvoering van de 

VVE-aanpak ‘Actief Betrokken’.                                                                                                                                             

De logopedisten ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij een passend taalstimuleringsaanbod voor het 

kind.                                                                                                                                                                                          

Met de ouderprogramma’s organiseert Stichting PAS een passend aanbod voor ouders, afgestemd op de 

behoeften en mogelijkheden van de ouders. 

                                                                                                                                                                                      

Audits 

De nulmeting naar de kwaliteit van uitvoering op de VVE-locaties is, met enige vertraging door corona, in 2021 

afgerond. De resultaten van de audits hebben op alle niveaus en bij alle betrokkenen (locaties, organisaties, 

Stichting PAS en gemeente Arnhem) veel inzichten opgeleverd. Met de organisaties en gemeente zijn 

gesprekken gevoerd over de resultaten en de opbrengsten van de audits. Deze vormen het fundament van het 

stedelijk beleid en de actieagenda ‘Kansengelijkheid en Inclusie 2021-2024’.   
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De belangrijkste conclusies samengevat: 

Focus van zorg verleggen naar educatieve kwaliteit; de educatieve kwaliteit versterken: deze kan een 

verbeterslag opleveren. 

 

Aandacht voor inhoudelijke thema’s: 

• Doelgericht en opbrengstgericht werken. 

• Zicht op ontwikkeling. Het kindvolgsysteem beter benutten/meer samenhang tussen zicht op 

ontwikkeling, ontwikkelingsresultaten en kwaliteitszorg. 

• Samenwerking met ouders. Het versterken van ouderbetrokkenheid thuis. 

• Versterken van samenwerking van scholen in de doorgaande educatieve lijn. 

• Professionalisering van stedelijke invalshoek naar werken op maat. Gezamenlijke scholing, de 

stedelijke expertise en begeleiding richten op het ondersteunen van de lerende organisatie. 

• Kwaliteitszorg en cyclisch werken. 

• Excelleren in een leergemeenschap, inrichten van proeftuinen en/of een onderzoekswerkplaats. 

 

 

Auditkader VVE Arnhem  

Per domein zijn er kernvragen geformuleerd: 

• Aanbod: Bereikt het aanbod de peuters voor op de basisschool? Op welke wijze? 

• Zicht op ontwikkeling: Volgt de VVE-locatie de ontwikkeling van de peuters, zodat zij een 

ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen? 

• Pedagogisch-educatief handelen: Stelt het pedagogisch-educatief handelen van de pedagogisch 

medewerkers, de peuters en kleuters in staat tot spelend leren en ontwikkelen? 

• (Extra) ondersteuning: Ontvangen de peuters die dat nodig hebben extra aanbod, ondersteuning en 

begeleiding? 

• Samenwerking met ouders: Werkt de VVE-locatie samen met ouders en begeleidt het ouders bij de 

ondersteuning van het kind thuis? 

• Doorgaande lijn: Werkt de VVE-locatie samen met de school / scholen aan een doorgaande lijn?  

• Ontwikkelingsresultaten: Behaalt de VVE-locatie de gestelde doelen op de domeinen taal, rekenen, 

sociale competenties en motorische vaardigheden?    

• Kwaliteitszorg: Wordt de realisatie van de doelen regelmatig en systematisch geëvalueerd en op basis 

daarvan het aanbod aangepast? 
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Professionalisering  

Een belangrijke factor voor de kwaliteit van uitvoering is de kwaliteit van de VVE-professional. Stichting PAS 

biedt een rijk en voortdurend professionaliseringsprogramma, want de vaardigheden van de pedagogisch 

medewerker en de leerkracht doen ertoe. Belangrijk is om te investeren in datgene waarvan het effect is 

aangetoond, zoals:  

● woordenschatuitbreiding; 

● taal- en interactie stimulatie; 

● oog hebben voor meertaligheid; 

● bewust handelen/opbrengstgericht werken; 

● hoge verwachtingen; 

● ouderbetrokkenheid. 

 

Stichting PAS heeft diverse trainingen georganiseerd voor deze professionals. Veel trainingen hebben dit jaar 

online plaatsgevonden. We hebben tientallen certificaten mogen uitreiken. 

Hier een overzicht van het aanbod in 2020/2021: 

● Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten. Een training voor invalkrachten op voorschoolse 

locaties die geen VVE-opleiding hebben. 

● VVE Actief Betrokken Basis voor pedagogisch medewerkers: Actief Betrokken is een basistraining 

gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 

1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

● Actief Betrokken PO: Actief Betrokken PO is een basistraining voor leerkrachten groep 1/2, in het 

kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De voorschoolse locaties werken ook volgens ‘Actief 

Betrokken’. Zo ontstaat er met deze training een mooie doorgaande lijn van peuter naar kleuter. 

● VVE training voor coaches Passende Kinderopvang: Een training voor de coaches Passende 

Kinderopvang, zodat ook de coaches weten wat de training ‘Actief Betrokken’ inhoudt en zij de 

doorgaande lijn mede kunnen borgen. 

● Taaltraining voor pedagogisch medewerkers: Een training zodat zij kunnen voldoen aan de taaleis 

VVE.  

● Diverse bijeenkomsten ‘Werken met het Ontwikkelingsvolgmodel en de overstap van OVM naar 

Edumaps’: Deze bijeenkomsten zijn gegeven op een aantal scholen, voor pedagogisch medewerkers 

en voor coaches Passende Kinderopvang. 

● Trainingen ‘Met Woorden in de Weer / Logo 3000’ en ‘Invoering Logo Schooltaal’: LOGO 3000 is een 

slimme en goed onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van 

hun taalontwikkeling. In de trainingen leren de professionals hoe ze hun aandacht richten op een goed 

functioneel taalaanbod, waarbij de woorden glashelder en spelenderwijs aan de orde komen. 

● Verder enkele maattrajecten: doorgaande lijn, observeren en aanbod plannen, spelen in hoeken en 

meertaligheid. 
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Resultaten 

Hier een aantal quotes van pedagogisch medewerkers en leerkrachten die uit de evaluaties van Stichting PAS 

naar voren zijn gekomen:  

‘Een heel goede cursus voor leerkrachten en veel eyeopeners over hoe je dingen kunt aanpakken.’  

‘Inhoudelijk een goede cursus, ik heb veel geleerd.’  

‘We werken thematisch, dus een mooie aanvulling en mooie ideeën om direct in de praktijk te gebruiken.’ 

‘De cursus is heel toepasselijk en toepasbaar voor VVE-kinderen.’ 

 

OAB-plannen en VVE  

Er zijn in Arnhem 21 OAB-scholen die ook VVE aanbieden. In hun OAB-plannen besteden deze scholen 

aandacht aan VVE. Stichting PAS doet een kwaliteitstoets op deze plannen. Voor VVE kijkt Stichting PAS 

specifiek naar de VVE-aanpak. Stichting PAS ondersteunt de scholen in de doorgaande lijn en in de 

samenwerking met ouders. Inmiddels is de VVE-indicatie van leerlingen ook inzichtelijk via Esis 

(leerlingadministratie- en leerlingzorgprogramma) en kunnen de leeropbrengsten gevolgd worden (monitor).  

Verder zijn er op diverse scholen taalspelgroepen aangeboden aan kleuters van groep 2. Op een creatieve wijze 

gaan deze kinderen na schooltijd met de woorden van de week in de weer. 

 

VVE Handreiking 

Nieuw op de website van Stichting PAS is de ‘VVE Handreiking’. Hierin staat alle informatie over VVE in Arnhem. 

De Handreiking is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden. Op elk van deze thema’s bevelen we richtlijnen 

aan voor de voorschool en de vroegschoolse educatie. Daarnaast bieden we suggesties en verbeterpunten voor 

de doorgaande lijn. De ‘VVE Handreiking’ helpt managers en professionals bij de uitvoering van VVE en het 

realiseren van de in Arnhem vereiste kwaliteit. 

In Arnhem zijn de ambities hoog wat betreft het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Dit vertaalt 

zich in de volgende speerpunten: 

● Vroeg beginnen: vanaf 2 jaar een gerichte aanpak voorschoolse educatie. 

● Alle doelgroepkinderen bereiken met een breed VVE-aanbod van hoge kwaliteit. 

● Goed opgeleide en gekwalificeerde VVE-professionals in voor- en vroegschool. 

● Ouders doen mee. 

● Samenwerking stimuleren waar het de kansengelijkheid bevordert. 

 

Zomerschool VVE 

Na enkele pilotjaren waar de Zomerschool VVE gegroeid is in kwaliteit en kwantiteit, is het zomeraanbod voor 

peuters dit jaar uitgevoerd op basis van het reguliere VVE-aanbod door de organisaties. Hiermee is een 

structureel zomeraanbod, waarbij het educatieve programma doorloopt in de zomerperiode, geborgd. 

Vanuit Stichting PAS worden de locaties ondersteund met inspiratie, praktische tips en een zomeraanbod in het 

kader van ondersteuning van ouders bij de taal- en ontwikkelingsstimulering van het kind. 
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Toekomstige ontwikkelingen  

 

➢ Implementatie Stedelijk beleid Kansengelijkheid en Inclusie. 

➢ Actie-verbeterplan en kwaliteitsborging naar aanleiding van auditresultaten.  

➢ Herijking professionaliseringsprogramma ten behoeve van scholingsplannen voorschoolse partners, 

OAB-plannen PO en leeracademie PO. Daarbij afstemming en samenwerking zoeken met het ROC en 

de Hogeschool Arnhem en Nijmegen Pabo en Pedagogiek. 

➢ Resultaatafspraken: de resultaten van VVE worden in beeld gebracht aan de hand van de toetsen taal 

en rekenen CITO Midden groep 3 en CITO Eind groep 3. 

➢ Prestatie-indicatoren van de verschillende programmaonderdelen stroomlijnen en in beeld brengen 

in monitor Kansengelijkheid. 

➢ Stimulans geven aan samenwerking en bevorderen taalrijke thuisomgeving met ouders in het project 

‘Samen voor Taal’.  

➢ Versterken en verbeteren procedure van indicatie en toeleiding in samenwerking met de 

jeugdgezondheidszorg, waaronder een pilot huisbezoeken in de Geitenkamp. 

➢ Verbinding leggen met programma’s CLC Arnhem PO. 

➢ Stimulans bieden aan ‘VVE DigiTaal’ / digitale geletterdheid in samenwerking met het programma 

‘Leren met ICT’. 

➢ Mogelijkheden voor vervolg zomeraanbod voor kleuters onderzoeken, uitbreiden en ontwikkelen. 
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Educatief partnerschap met ouders 
 

De gemeente Arnhem heeft met de VVE-organisaties afspraken gemaakt om de ouderbetrokkenheid bij VVE te 

vergroten. De gemeente Arnhem streeft ernaar dat VVE-organisaties met ouders komen tot educatief 

partnerschap. Samen werken zij aan het optimaliseren van de ontwikkelingskansen en het welbevinden van 

kinderen.  

In het afgelopen jaar werd, als gevolg van corona, de communicatie en samenwerking een uitdaging voor de 

pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Enerzijds konden ouders de (voor)school niet binnen, anderzijds 

werd er veel van ouders verwacht op gebied van thuisondersteuning bij het lesgeven. De maandelijkse en 

wekelijkse ouderbijeenkomsten die de VVE-locaties normaal gesproken organiseerden om het educatief 

partnerschap met ouders te versterken konden niet doorgaan.  

 

Educatief partnerschap bij VVE op afstand 

Stichting PAS heeft samen met Expertisecentrum Nederlands een onderzoek gedaan naar de uitvoering van 

VVE-ouderprogramma’s ten tijde van de coronamaatregelen. Ze voerden een landelijke verkenning uit aan de 

hand van een digitale vragenlijst, ze interviewden een aantal VVE-professionals in Arnhem en voerden een 

gestructureerde review uit van wetenschappelijke bronnen.  

Deze vragen stonden daarbij centraal: 

• Hoe is de VVE-dienstverlening ten tijde van de coronamaatregelen verlopen vanuit  het perspectief 

van professionals en ouders? 

• Wat zijn effectieve praktijken bij het bieden van VVE op afstand? 

Uit het vragenlijstonderzoek bleek dat tijdens de lockdown veel inspanningen zijn verricht door VVE-aanbieders 

om contact te blijven houden met ouders en hen te betrekken bij de ontwikkelingsstimulering van hun kind. Er 

is een grote verscheidenheid aan activiteiten gedaan die succesvol waren, waaronder het meegeven of afgeven 

van materialen, voorleesboeken en tips waarmee de ouders thuis activiteiten met hun kinderen konden 

ondernemen. Ook werd er door verschillende locaties contact gelegd via nieuwe media. De inzet van 

verschillende digitale middelen daarbij was gevarieerd. Ook waren er een aantal knelpunten. De VVE-

professionals hadden slecht zicht op de activiteiten die de ouders thuis deden om de ontwikkeling van hun kind 

te stimuleren. Het ontbreken van mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten in deze periode en technische 

problemen in relatie tot de communicatiemiddelen vormden eveneens een belemmering tijdens de lockdown. 

Taalbarrières en bereikbaarheid van ouders bleken eveneens vaak knelpunten bij de activiteiten. 

Stichting PAS voerde veel gesprekken met VVE-professionals in Arnhem. Hieruit bleek dat er op veel 

verschillende manieren contact werd onderhouden met ouders van kinderen die normaal gesproken aan VVE-

programma’s deelnamen. De mate waarin er contact was met de ouders en de wederkerigheid van de 

interactie varieerde wel. Op basis van ervaringen tijdens de eerste lockdown, is de werkwijze voor het bieden 

van ondersteuning op afstand aangepast en verder verfijnd zodat de vorm beter paste bij de behoeften en 

mogelijkheden van de ouders. Wel werd aangegeven dat de ondersteuning op afstand geen vervanging kon zijn 

voor ‘face to face’ ontmoetingen, groepsbijeenkomsten en fysiek contact tussen ouders en VVE-professionals. 

Het gestructureerde bronnenonderzoek liet zien dat er verschillende bewezen effectieve aanpakken waren om 

ouders op afstand te ondersteunen in de context van een ontwikkelingsstimuleringsprogramma. Met name 

wanneer er sprake was van interactie en wederkerigheid leidden deze middelen tot: meer betrokkenheid van 

ouders, een grotere mate van waardering van ouders en/of professionals over het programma en een vergrote 

ontwikkelingskans voor de kinderen. Het was daarbij wel van belang dat aan praktische en technische 



 

 

14 
 

randvoorwaarden werd voldaan en dat er rekening werd 

gehouden met de diversiteit binnen de doelgroep die 

bereikt moest worden. Op basis van een integratieve blik 

op de opbrengsten van het onderzoek worden de 

volgende effectieve praktijken voorgesteld voor het op 

afstand bieden van ondersteuning aan ouders in de 

context van VVE:  

● Wederkerigheid in het contact met ouders. 

● Duidelijke communicatie. 

● Een combinatie van media (gesproken, 

geschreven en beeld). 

● Inzet van verschillende communicatiekanalen 

(zowel synchroon als asynchroon). 

● Rekening houden met diversiteit. 

● Terugkoppeling vragen ouders over datgene wat 

ze thuis met het kind hebben gedaan. 

● Digitale vaardigheden en technische 

mogelijkheden optimaliseren. 

● Overzicht geven over tijdpad, activiteiten en 

verwachtingen. 

● Model staan bij ontwikkelingsstimulering. 

● Netwerken van ouders uitbreiden. 
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BoekStart in de kinderopvang 

BoekStart is een leesbevorderingsprogramma dat wordt uitgevoerd door de 

Bibliotheek, ondersteund door het consultatiebureau, de gemeente Arnhem 

en Stichting PAS. Inmiddels werken 18 VVE-locaties met ‘BoekStart’ in de 

kinderopvang. Bij ‘BoekStart’ komen kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en 

pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking. Ook 

stimuleren de pedagogisch medewerkers de ouders om thuis voor te lezen 

en in de bibliotheek ‘Het Woordenwinkeltje’ te bezoeken. ‘Het 

Woordenwinkeltje’ is een creatieve activiteit voor peuters en ouders. ‘Het 

Woordenwinkeltje’ wordt begeleid door een kunstenaar en draait om een 

prentenboek. Het doel is ouders en kinderen te laten ervaren hoe leuk en 

leerzaam activiteiten met een prentenboek zijn en ouders te inspireren dit 

ook thuis te gaan doen.  

  

https://www.rozet.nl/onderwijs/voor-en-vroegschoolse-educatie/boekstart-in-de-kinderopvang/
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Thuis in Taal  

In 2018 en 2019 is Stichting PAS onder de titel ‘Taalrijke 

Thuisomgeving’ bezig geweest met het versterken en taalrijker 

maken van de omgeving van jonge kinderen in Arnhem. De 

relevante partners (verbeeld in de praatplaat) hebben zich eraan 

gecommitteerd om te doen wat nodig is om kinderen in Arnhem 

te versterken in taal. Dit in samenwerking met de ouders van de 

kinderen. De partners hebben hiertoe hun intentie uitgesproken 

op 29 januari 2020 en op 27 augustus 2020 hun definitieve ja-

woord gegeven om een bijdrage te leveren aan ‘Samen voor Taal 

in Arnhem’.  

 

Samen voor Taal in Arnhem 

Het programma ‘Samen voor Taal in Arnhem’ bestaat uit twee delen. Deze activiteiten maken ook deel uit van 

de stedelijke aanpak van laaggeletterdheid (onderdeel gezinsaanpak in ‘Een vaardig Arnhem’). 

• Implementatie van het programma ‘Thuis in Taal’ van M. van der Pluym, waarin medewerkers leren 

stapsgewijs een wederkerige relatie met ouders op te bouwen en de samenwerking vorm te geven ter 

ondersteuning van de taalontwikkeling van het kind. 

• Vergroten van bereik en aanbod van ‘Het Woordenwinkeltje’, waardoor meer doelgroepouders met 

hun kind deel gaan nemen.  

 

Begin 2021 is Stichting PAS gestart met de eerste leerkringen. Het officiële startschot voor de implementatie 

van de aanpak ‘Thuis in Taal in Arnhem’ is nog niet gedaan. De reden hiervoor is dat op dit moment nog 

gewerkt wordt aan de Stedelijke Agenda ‘Kansengelijkheid en Inclusie in de kinderopvang’. Tevens wordt 

hiervoor ook gewerkt aan een bijbehorende overlegstructuur. Tussen de gemeente en de 

peuteropvangorganisaties vinden nog gesprekken plaats om vast te stellen welke punten op de Stedelijke 

Agenda voor de komende jaren zullen staan. Gezien de intentieverklaring en het symbolische huwelijk van 

partners om samen te gaan werken aan een taalrijke thuisomgeving voor alle kinderen, zal het educatief 

partnerschap een plaats krijgen op de agenda.  

In maart is Stichting PAS gestart met een programma en leerkringen voor de netwerkpartners (Rozet, Rijnstad, 

Stichting PAS, VGGM). In september zullen we starten met een pilot met medewerkers vanuit peuteropvang en 

eventueel basisonderwijs. Het doel van de pilot is vast te stellen hoe het programma ‘Thuis in Taal’ optimaal 

kan worden ingericht zodat dit wordt ingebed in de Arnhemse (VVE-)situatie.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

➢ ‘BoekStart’ in de kinderopvang verder implementeren. 

➢ ‘Thuis in Taal’-pilot uitvoeren en de ‘Thuis in Taal’-aanpak inbedden in de Arnhemse VVE. 
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Logopedie 
 

De logopedisten van Stichting PAS helpen kinderen bij het bevorderen van de kansengelijkheid. Dit doen zij 

door middel van vroegsignalering van logopedische problemen. Hierdoor wordt de kans op een goede start op 

de basisschool bevorderd. Deze vroegsignalering vindt plaats door de kinderen in hun communicatieve 

ontwikkeling te volgen en ouders, pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen te adviseren en te 

ondersteunen. Naar aanleiding van de observaties komen de logopedisten tot een conclusie en advies, 

bijvoorbeeld een VVE-indicatie of logopedische behandeling.  

De logopedisten van Stichting PAS observeren kinderen tot vier jaar op de voorschoolse voorzieningen. De VVE-

intensieflocaties worden met regelmaat door hen bezocht. Op de VVE- basislocaties observeren zij op 

aanvraag. Ook het consultatiebureau kan vragen om kinderen te observeren, dit kan zowel op de kinderopvang 

als in de thuissituatie plaatsvinden. Incidenteel worden oudere kinderen, van de basisschoolleeftijd bij Stichting 

PAS aangemeld. Dit alleen als er een specifieke hulpvraag is.  

Ook in het afgelopen schooljaar hebben we nog veel te maken gehad met de gevolgen van corona, waardoor 

de logopedisten geruime tijd geen locaties konden bezoeken. Daarbij waren sommige ouders huiverig om 

kinderen naar school te brengen, ook toen het weer mocht. Dit alles heeft onvermijdelijk invloed gehad op de 

cijfers.  

 

Aantal kinderen geobserveerd op voorschoolse voorzieningen en consultatiebureaus 2017-2021 
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Aantal gesignaleerde logopedische problemen 2020-2021 op basis van 717 geobserveerde kinderen 

 

Veel peuters worden verwezen naar een logopediepraktijk. Wat betreft de logopediepraktijken is er wel een 

probleem in Arnhem. Veel praktijken hebben te maken met een (lange) wachtlijst. De oorzaak hiervan ligt 

waarschijnlijk deels aan het feit dat praktijken moeite hebben om logopedisten vast te houden (werken in een 

praktijk is momenteel voor logopedisten niet aantrekkelijk). Een andere mogelijke oorzaak is corona. Kinderen 

hebben de afgelopen 2 jaar geen continu aanbod kunnen krijgen op de speelzalen. Hierdoor ontstonden 

achterstanden en zijn er meer kinderen die in aanmerking kwamen voor logopedie. Deze stijgende aantallen 

geeft weer extra druk op de logopediepraktijken. 
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Aantal verwijzingen naar logopedische praktijk per deelgebied 2017-2021 

 

Een klein deel krijgt een verwijzing naar specialistische zorg (4%). Deze peuters zitten met name op een VVE-

locatie in Malburgen of Presikhaaf. De aantallen zijn in de afgelopen jaren in de meeste deelgebieden 

afgenomen. Dit komt ook doordat consultatiebureaus kinderen steeds vaker verwijzen. Het zou ook kunnen 

zijn dat er vaker hulp wordt ingeroepen van de pedagogisch coaches en ambulant begeleiders, waardoor de 

kinderen langer op de groep ondersteund kunnen worden. 

 

Aantal verwijzingen naar specialistische zorg per deelgebied 2017-2021 
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De logopedisten leverden het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de 

kansengelijkheid in het onderwijs. Dit alles gebeurde door het observeren van de communicatieve ontwikkeling 

van kinderen en daaruit voortvloeiend het adviseren van ouders, pedagogisch medewerkers en andere 

betrokkenen.  

Pedagogisch medewerkers zijn ondersteund in hun werkzaamheden door advisering en coaching wat betreft 

taalstimulering en andere ondersteuningsvragen op logopedisch vlak. Daarnaast vond kennisverbreding bij 

pedagogisch medewerkers plaats door middel van gesprekken over onder andere de normale taal- en 

spraakontwikkeling, het normale eet- en drinkproces en meertaligheid. 

Ouders kregen adviezen over hoe kinderen te ondersteunen en/of nadere hulp te aanvaarden. Tevens is een 

stimulans gegeven aan de ouderbetrokkenheid en de deskundigheid van medewerkers door middel van:  

● De training ‘Praten met (niet sprekende) peuters’ in samenwerking met ketenpartner Kentalis. 

● De training ‘Taal stimulatie’ voor ouders op verschillende locaties. 

● De training ‘Meertaligheid’ voor pedagogisch medewerkers en andere geïnteresseerden die werken met 

de doelgroep. 

● De informatieavond voor nieuwkomers met voorlichting over taalontwikkeling en meertalig opvoeden. 

● De bijeenkomst VGGM over toeleiding VVE. 

● De informatieochtenden in de bibliotheken in Arnhem voor ouders van jonge kinderen over 

meertaligheid: ‘Meertalige brabbels’.  

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

➢ Intensiveren van de samenwerking met de coaches Passende Kinderopvang en ambulant begeleiders, 

zodat de zorg rondom de VVE-peuters nog passender wordt. Hiervoor zijn er gesprekken gevoerd in 

tweetallen (coach en logopedist) waar weer aanbevelingen uit voortkwamen. Wederzijds worden de 

gesprekken als “prettig” en “zeer nuttig” ervaren.  

➢ Aandacht voor ouderbetrokkenheid en ondersteuning bij een taalarme thuisomgeving. De 

logopedisten doen mee in het project ‘Thuis in Taal’. Hier wordt veel aandacht geschonken aan het 

contact met ouders. Het observeren van kinderen en het gesprek gaan met ouders levert veel 

informatie op.  

➢ De training ‘Praten met (niet sprekende) peuters’ in samenwerking met Kentalis verder uitzetten bij 

pedagogisch medewerkers, zodat op elke VVE-groep minimaal één persoon hier extra in geschoold is. 

➢ Samenwerking met jeugdverpleegkundigen van de consultatiebureaus onderhouden door middel van 

bijeenkomsten rond casuïstiek. 

➢ Meedenken/adviseren over communicatieve vraagstukken rondom nieuwkomers. 

➢ Intensivering samenwerking met intermediairs OWRS betreffende ouderbetrokkenheid en taal 

stimulatie van Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen, thuis en op school. 

➢ Ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij de inzet van ICT bij taalstimulering. 
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Intermediairs OWRS (Onderwijs aan Woonwagen-, 

Roma- en Sintikinderen)  
 

Het doel van Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen is de optimalisatie van de schoolloopbaan 

van Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen in Arnhem en regio. Het werkveld bestaat uit voor- en vroegschoolse 

educatie (VVE), het basisonderwijs en de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. In de regio 

gaat de ondersteuning door tot 23 jaar. De intermediair vervult een brugfunctie tussen leerlingen, ouders en 

school. Daarnaast wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met wijk-, kern- en sociale teams en andere 

hulpverlenende instanties. De ambitie is om een efficiënte, integrale aanpak te creëren om de gezinnen beter 

en preventief te kunnen helpen, zodat kinderen kansrijk kunnen opgroeien. 

Vanaf januari 2020 is de begeleiding voor de leeftijd 13-23 jaar bij Stichting PAS gestopt. De leeftijd past niet 

meer bij de opdracht van Stichting PAS. De Verzuimcoaches van het samenwerkingsverband ‘De Verbinding’  

hebben de ondersteuning overgenomen. De duurzame samenwerking wordt verder vormgegeven. 

 

Verdeling van 229 Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen over de verschillende gemeenten 

 

 

In de gemeente Arnhem wonen 115 geregistreerde Woonwagen-, Roma- (7) en Sintikinderen (6) tussen de 0 en 

13  jaar. Hiervan wonen 51 kinderen in een woonwagen. Deze woonwagens staan verspreid over 14 

woonwagenkampjes. De andere 64 kinderen wonen in een huis. De intermediair OWRS onderhoudt contact 

met beide groepen.         
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Doelstellingen OWRS                                                                                                                                                                                                        

● Alle kinderen gaan naar school of maken gebruik van voorschoolse voorzieningen. 

● De overgangen van peuterwerk naar basisonderwijs en van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs 

verlopen soepel. 

● Ouders zijn betrokken bij het onderwijsproces. 

● Schoolverzuim wordt aangepakt in samenwerking met school en de leerplichtambtenaar.  

● Zoveel mogelijk kinderen en ouder(s) doen mee aan de gezinsgerichte projecten. 

● Ouders en kinderen zoveel mogelijk leiden naar bestaande voorzieningen. 

● Expertise delen en voorlichting geven aan andere betrokkenen. 

● Samenwerking met partners om multiproblematiek te voorkomen of op te lossen.  

 

Verdeling van 115  kinderen in leeftijdscategorieën in Arnhem 2015-2021 
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In het deelgebied Malburgen wonen de meeste Woonwagen-, Roma- en Sintileerlingen.  

 

Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen doelgroep per deelgebied Arnhem 2015-2021 

 

 

Leeftijdsgroep 0-4 jaar (34 kinderen) 

● 15 kinderen bezochten het afgelopen schooljaar een voorschoolse voorziening. 

● 19 kinderen zijn te jong om een voorschoolse voorziening te bezoeken. 

● Zes gezinnen hebben deelgenomen aan het project ‘Spel aan Huis’ van stichting Rijnstad. 

● Er hebben geen gezinnen meegedaan met ‘De Voorleesexpress’.  

 

Leeftijdsgroep 4-12 jaar (81 leerlingen) 

De intermediair OWRS had regelmatig contact met leerlingen, hun gezinnen en 24 verschillende scholen (20 

basisonderwijs en 4 speciaal (basis)onderwijs), waar de OWRS-leerlingen onderwijs volgen. De volgende 

onderwerpen kwamen onder andere aan de orde: aanmeldingen nieuwe leerlingen, individuele 

schoolprestaties, gedragsproblemen, doorverwijzing naar speciaal (basis)onderwijs en leerlingenvervoer. De 

deelname van Roma- en Sintikinderen aan het basisonderwijs blijft extra aandacht vragen. Het (ziekte)verzuim 

bij deze groep blijft hoog. 

● 12 gezinnen hebben deelgenomen aan het programma ‘Samen Leren’. 

● 6 leerlingen hebben op verzoek, school of thuis, extra ondersteuning gekregen van de intermediair.  

● 1 leerling heeft deelgenomen aan de Zomerschool.  
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Uitstroom naar speciaal (basis)onderwijs 

Het percentage OWRS-leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs ligt jaarlijks ver boven het landelijk 

gemiddelde (5,7%).  

 

Percentage Woonwagen-, Roma- en Sintileerlingen in het speciaal (basis)onderwijs 2009-2021 

 

 

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs 

3 leerlingen zaten afgelopen jaar in groep 8. Van hen is er 1 naar het VMBO BB/KB, 1 naar de HAVO en 1 naar 

het VWO gegaan. 

 

De gevolgen van corona 

De gevolgen van corona zijn groot voor deze doelgroep. De kansenongelijkheid is toegenomen. Tijdens de 

tweede lockdown en het thuisonderwijs zijn de verschillen nog groter geworden. De kwetsbare leerlingen uit 

sommige gezinnen hebben een extra leerachterstand opgelopen. Redenen hiervoor zijn: 

● Thuis online leren met behulp van ouders is voor veel kinderen slechts beperkt of niet mogelijk. 

● Ouders kunnen hun kinderen vaak niet goed begeleiden, het ontbreekt hen aan vaardigheden. 

● Veel leerlingen hebben de nabijheid van een leerkracht nodig. 

● Motivatie voor het onderwijs ontbreekt bij ouders en leerlingen. 

● Er is veel verzuim, corona wordt soms gebruikt om thuis te blijven. 

● De continuïteit van het leerproces wordt regelmatig onderbroken door corona.   

● Contact tussen ouders en school verloopt moeizaam. 

● De sociale interactie met klasgenoten ontbreekt. 

● Problematiek in de gezinnen neemt toe; er is minder zicht op deze gezinnen en kinderen. 

 

  

17,5
18,6

22,5

19,6

17,2

11,9

16,6

13,3

15

19
18

21

0

5

10

15

20

25



 

 

25 
 

Daarnaast zien we ook een aantal positieve effecten: 

● Ouders hebben meer inzicht gekregen in de leervaardigheden van hun kinderen. 

● Ouders hebben meer begrip en waardering voor de leerkrachten gekregen. 

 

Het contact tussen de leerkrachten, ouders en leerlingen is van cruciaal belang geweest. Het is gebleken dat het 

bieden van maatwerk door de leerkrachten effectief  was. 

Het ziekteverzuim is en blijft een heel belangrijk aandachtspunt. Aanwezigheid van leerlingen is bepalend voor 

het succes van de schoolloopbaan. Stichting PAS pleit voor meer aandacht voor de urgentie van dit probleem 

en een duidelijke ketenaanpak. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

➢ Intermediairs OWRS blijven ook komend jaar investeren in het samenwerken met de wijkteams en 

andere partners. Vaste contactpersonen, het delen van expertise en het geven van voorlichting 

moeten gaan helpen om de samenwerking effectiever te maken. 

➢ Intermediairs OWRS zetten zich in om de ouderbetrokkenheid te vergroten. 

➢ Op een aantal vlakken gaat Stichting PAS samenwerken met partners in Arnhem om de kennis over 

multiprobleemgezinnen te delen en hoe we de kennis over ouderbetrokkenheid bij professionals 

kunnen vergroten. 

➢ Ziekteverzuim adequaat aanpakken in samenwerking met ouders, school(bestuur) en de 

leerplichtambtenaar, onder andere door het geven van voorlichting. Daarnaast gaan we meedoen 

aan een landelijke denktank met als vraag: Hoe gaan we de aanwezigheid op scholen te vergroten? 

➢ We willen de transgenerationele overdracht bij de Woonwagen-, Roma- en Sintigezinnen onder de 

aandacht brengen en werken aan een gezamenlijke visie en aanpak. 

➢ Intermediairs OWRS gaan de samenwerking met ‘Samenwerkingsverband De Verbinding’ verder 

vormgeven. 
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Intermediairs SCW (Schoolcontactwerk) 
 

De intermediairs SCW hebben als doel de schoolloopbaan van de doelgroep leerlingen zo optimaal mogelijk te 

laten verlopen. De intermediairs van Stichting PAS fungeren als brugfunctionaris tussen de school enerzijds en 

de ouders en leerlingen anderzijds. De intermediair is met andere woorden een belangrijke schakel tussen 

school en de verschillende doelgroepen. Zeker daar waar taal en/of culturele achtergronden een barrière 

vormen.  

Het afgelopen jaar zijn twee nieuwe intermediairs aangesteld, omdat twee van onze intermediairs met 

(vervroegd) pensioen gingen. De intermediairs merken dat een aantal zaken in de verschillende 

gemeenschappen de laatste jaren voor meer problematiek zorgen: 

● De Nederlandse taal vormt nog steeds een barrière voor de ouders.   

● Ouders hebben weinig kennis van het Nederlandse onderwijssysteem, vooral de nieuwkomers. 

● Veel ouders denken dat bemoeienis in het onderwijs ongepast is. Ze hebben geen vaardigheden die nodig 

zijn om hun kinderen te ondersteunen. 

● De wisselingen in de toestroom en de steeds grotere diversiteit in culturele en sociale achtergrond. 

● De instroom van deze leerlingen in het S(B)O en de doorstroom naar het VO.  

 

De behoefte aan ondersteuning door intermediairs blijft hoog. In 2020/2021 werden veel gesprekken gevoerd 

met ouders en instanties, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg en sociale wijkteams. Gesprekken tussen de 

ouder(s) en de leerkracht van de leerling komen veelvuldig voor. Op jaarbasis gaat het om honderden 

gesprekken. Het kan dan gaan om het bespreken van algemene zaken, zoals deelname aan een sportclub, bijles 

en logopedie, rapportbesprekingen of zorggesprekken. In de afgelopen maanden hebben veel gesprekken 

telefonisch plaatsgevonden. Dat vraagt andere vaardigheden van de intermediairs. Zeker bij ingewikkelde 

onderwerpen of zorggesprekken zijn lichaamstaal en mimiek een aanvulling op de communicatie. Door corona 

zijn er minder bijeenkomsten georganiseerd dan voorheen. Verder werd, op verzoek van scholen, vertaalwerk 

uitgevoerd en verwezen de intermediairs ouders en of school door naar andere organisaties zoals School’s Cool 

of programma’s zoals ‘De Voorleesexpress’. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

➢ Ontwikkelen en inzetten op gezinsgerichte programma's voor doelgroepouders om ze te 

ondersteunen en zo de schoolloopbaan van hun kinderen te versterken. 

➢ Kennis van interculturele communicatie onder andere over onderwijs en opvoeding vergroten, voor 

zowel ouders als leerkrachten. We zetten daartoe een professionaliseringsaanbod op in overleg met 

andere partners zoals Passendwijs, de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties. 

➢ In aanvulling op een professionaliseringsaanbod blijft maatwerk naar aanleiding van vragen uit het 

werkveld of vragen vanuit groepen ouders mogelijk. 

➢ Inzet van een intermediair OAB (onderwijsachterstandenbeleid) algemeen. 

➢ Het aantal vragen uit de regio en uit het speciaal (basis)onderwijs blijft toenemen. Dat vraagt om 

duidelijke beleidskeuzes. 

➢ Voortzetten van de oudercursus ‘Talen in Balans’. 

➢ Activiteiten organiseren van activiteiten voor de doelgroep op basis van zijn behoefte. 
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Nieuwkomers  
 

Het ‘neveninstroomproject’ voor nieuwkomers in Arnhem wordt al meer dan dertig jaar uitgevoerd. Doel van 

het project is om nieuwkomers gedurende ongeveer een jaar de Nederlandse taal aan te bieden, om daarna in 

te stromen in het reguliere basisonderwijs.  

In het schooljaar 2020/2021  zijn er net als voorgaande jaren drie locaties in Arnhem waar nieuwkomers van 6 

t/m 12 jaar onderwijs volgen: 

● Een locatie in Arnhem-Noord, verbonden aan ‘de Paulusschool’. 

● Een locatie in Arnhem-Zuid, verbonden aan ‘het Mozaïek’. 

● Kinderen die in een asielzoekerscentrum wonen krijgen apart les op het asielzoekerscentrum (proces 

opvang locatie-Vreedenburgh), of op de Hugo de Grootschool (kinderen van  het asielzoekerscentrum-

Elderhoeve). Bij asielzoekerscentrum-kinderen gaat het om alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. 

 

Stichting PAS draagt zorg voor de coördinatie van het neveninstroomproject. Dat betreft de afspraken en het 

beleid met betrekking tot opvang van nieuwkomers zoals vastgelegd in procedures ‘Onderwijs aan 

Nieuwkomers te Arnhem’ en ‘Stedelijk beleid ten aanzien van Nieuwkomersonderwijs te Arnhem’ (december 

2017).  Het ‘neveninstroomproject’ is een stedelijk project, waar de gemeente Arnhem aan bijdraagt.  

Jaarlijks stuurt Stichting PAS een informatiebrief en attendeert ze alle scholen op het bestaan van het project 

en de werkwijze binnen het project. Via de bestaande netwerkbijeenkomsten van de besturen wordt gepoogd 

het project verder onder de aandacht te brengen. 

In 2020  is er in het kader van de coronamaatregelen besloten, om daar waar nodig leerlingen 3 maanden extra 

onderwijs in de neveninstroom te laten volgen. Dit was in lijn met de aangepaste bijzondere bekostiging vanuit 

de rijksoverheid en door middel van een eenmalige regeling.  

In 2021 vindt wederom een aanpassing plaats in deze bijzondere bekostiging. De bewijslast, met betrekking tot 

de leerlingenadministratie voor scholen, vervalt.  

De regeling bijzondere bekostiging wordt aangepast. De regeling geldt niet langer alleen voor leerlingen minder 

dan twee jaar in Nederland, maar voor leerlingen minder dan 4 jaar in Nederland. Het afgelopen jaar heeft in 

het teken gestaan van corona waardoor een aantal bijeenkomsten en geplande werkzaamheden niet hebben 

plaatsgevonden. De ingezette interventie, om aandacht voor ouderbetrokkenheid te vergroten, is gestokt door 

corona.  

De groep leerlingen afkomstig uit Syrië zijn nog steeds in de meerderheid, maar op de neveninstromersschool 

en het asielzoekerscentrum-school zitten ook relatief veel kinderen afkomstig uit Eritrea . Het aantal leerlingen 

op enig moment in de neveninstroom is redelijk stabiel, maar na de zomervakantie zien we weer een 

behoorlijke stijging.  
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Landelijk zien we dat asielzoekers en nareizigers met name een Syrische-, Turkse- of Afghaanse nationaliteit 

hebben.  

 

 

 

De instroom van de doelgroep kinderen is zoals altijd sterk afhankelijk van wereld gebeurtenissen. De instroom 

van Syrische leerlingen blijft groot, dit komt met name ook door gezinshereniging. We zien dat de 

verscheidenheid in nationaliteiten steeds groter wordt.  
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Nationaliteit asielzoekers en nareizigers in Nederland, 
augustus 2021

Syrisch Turks Afghaans Somalisch Eritrees Jemenitisch overig
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Nieuwkomers in het reguliere onderwijs 

In het eerste kwartaal van 2021 is de pilot ‘nazorg’ tweedejaars nieuwkomers van start gegaan. De pilot heeft 

als doel ondersteuning te bieden aan het reguliere onderwijs in de eerste periode na de transfer van de NI-

locatie naar het reguliere onderwijs. De pilot wil ook inzetten op onderzoek, hoe de kennis met betrekking tot 

het onderwijs aan NT2-ers in het reguliere onderwijs verder verdiept en uiteindelijk geborgd kan worden. In 

november 2021 wordt de eerste tussenevaluatie verwacht. De uitkomsten zullen via onze website gedeeld 

worden. 

De basistraining ‘Nieuwkomers in de groep’ heeft, ondanks corona, wel plaatsgevonden. Dit jaar is de training 

online uitgevoerd.  Ook in het nieuwe schooljaar 2021/2022 wordt de training aangeboden. Daarnaast wordt 

een verdiepingscursus ontwikkeld met betrekking tot het thema nieuwkomers. Deze wordt in het eerste 

kwartaal van 2022 aangeboden via de verschillende kanalen. 

 

Landelijke aantal asielaanvragen 

In het tweede kwartaal van 2020 werden er 1.265 asielverzoeken gedaan, 3.240 minder (72%) dan een 

kwartaal eerder. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 daalde het aantal asielverzoeken met 3.925, 

76% minder dan een jaar eerder. De overheid heeft aangekondigd dat het aantal te huisvesten statushouders 

het komende jaar bijna verdubbelt ten opzichte van het afgelopen jaar. Welke consequenties dat heeft voor 

Arnhem is nog niet duidelijk. 
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Relatief gezien komen de grootste groepen asielzoekers uit Syrië, Nigeria, Iran, Turkije, Algerije en Marokko. De 

nationaliteit van de asielzoekers die naar Nederland komen is tegenwoordig meer divers dan vijf jaar geleden. 

De landelijke cijfers zijn natuurlijk niet één op één te vertalen naar de Arnhemse situatie. Toch zien we ook in 

Arnhem dat Syriërs, Nigerianen en Turken een groot deel van de nieuwe instroom omvatten.  

Op dit moment is het nog moeilijk in te schatten wat de ontwikkelingen in Afghanistan en de daarmee 

samenhangende vluchtelingenstroom precies betekenen voor Arnhem. De tijdelijke opvang van deze groep 

vluchtelingen vindt op verschillende plaatsen in Nederland plaats waaronder in Heumensoord in Nijmegen. 

Zoals het er nu uitziet komen er ook extra opvangplaatsen in Arnhem en Velp. Een grotere toestroom betekent 

dat alle betrokkenen met elkaar moeten nagaan hoe ze de kwaliteit van het onderwijs aan deze kinderen zo 

goed mogelijk kunnen waarborgen en voldoende personeel kunnen aantrekken gezien de krapte op de 

arbeidsmarkt. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

➢ Herijking/up date procedures ‘Onderwijs aan Nieuwkomers te Arnhem’ en stedelijk beleid ten 

aanzien van ‘Nieuwkomersonderwijs te Arnhem’ (december 2017).  

➢ Onderzoeken van ontwikkelen/ontwerpen van mogelijkheden om leerlingen te volgen in 

samenwerking met PassendWijs. 

➢ Evaluatie clusteren doorverwijzing speciaal basisonderwijs.  

➢ Inzicht in vraagstukken met betrekking tot nieuwkomers in de kinderopvang en groep 1/2 primair 

onderwijs. 

➢ Uitbreiding scholingsaanbod gericht op nieuwkomers en meertaligheid in samenwerking met 

partners.   

➢ Evaluatie pilot nazorg en besluit over voortzetting van de pilot. 

➢ Uitbreiding van aandacht voor ouderbetrokkenheid bij scholen. 

➢ Kenniskring verstevigen en borgen. 

➢ Informatiebijeenkomsten en kennis over het neveninstroomproject verder uitbreiden.  
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Monitoring en evaluatie 
 

Zicht op resultaten is een voorwaarde voor goede kwaliteit van het onderwijs. De activiteiten en 

beleidsafspraken worden binnen de beide programmalijnen van Stichting PAS gemonitord en geëvalueerd. 

Hiermee zien we of de ingezette hulp en interventies ten behoeve van kansengelijkheid resultaat hebben en 

doet Stichting PAS aanbevelingen voor de toekomst.  

 

Monitor Kansengelijkheid 

De tweede editie van de monitor Kansengelijkheid editie wordt eind 2021 gepubliceerd. In deze tweede editie 

zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan thema’s die in ontwikkeling zijn, zoals het werken met 

onderwijsachterstandenbeleidsplannen, de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem en Nijmegen (WOAN) en het 

verbinden van de beide programmalijnen in een doorgaande lijn. Zoals gebruikelijk wordt daarnaast 

onderscheid gemaakt tussen de twee programmalijnen van Stichting PAS. De activiteiten en interventies op het 

gebied van kansengelijkheid worden in beeld gebracht aan de hand van het bereik, de kwaliteit en de 

opbrengsten.  

 

Vroegsignalering & Educatie (VVE) 

Met de gemeente Arnhem zijn er prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van VVE. Het VVE-bereik wordt per 

kwartaal gemonitord. De opbrengsten van VVE worden in beeld gebracht aan de hand van de taal- en 

rekenontwikkeling van jonge kinderen. Ook een aantal andere belangrijke kwaliteitsaspecten van VVE, zoals de 

voortdurende professionalisering van VVE-medewerkers en de samenwerking met ouders, worden 

gemonitord. Deze ontwikkelingen bespreken we met betrokken stakeholders, zoals gemeente Arnhem en 

VGGM.  

Bereik doelgroeppeuters VVE-locaties 2018/2019 t/m 2020/2021 
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Doorontwikkelen & Vergroten perspectief (PO-VO)                                                                                                                         

In het onderwijsachterstandenbeleid gaat het om het vergroten van de onderwijskansen van kinderen. Zowel 

gemeenten als schoolbesturen ontvangen geld om verwachte onderwijsachterstanden weg te werken. Dit 

wordt besteed aan voor- en vroegschoolse educatie, schakelklassen en andere vormen van 

onderwijstijdverlenging. Hoeveel geld zij ontvangen wordt bepaald door een rekenmodel van het CBS, op basis 

van een combinatie van vijf omgevingsfactoren: 

• Het opleidingsniveau van vader en het opleidingsniveau van moeder. 

• Het herkomstland van de moeder. 

• De verblijfsduur van de moeder in Nederland. 

• Het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school. 

• Of ouders in de schuldsanering zitten. 

 

Verdeling onderwijsachterstand naar deelgebied schooljaar 2020/2021 (peildatum: 01-10-2019) en schooljaar 

2021/2022 (peildatum: 01-10-2020) 

 

 

Van scholen die onder het onderwijsachterstandenbeleid vallen monitort Stichting PAS de opbrengsten van de 

interventies rondom kansengelijkheid. Verder wordt gekeken waar de leerlingen drie jaar na het verlaten van 

de basisschool terecht zijn gekomen. 

 

Overige activiteiten 

Stichting PAS volgt de ontwikkelingen van het OAB-beleid op de voet en informeert stakeholders, zoals de 

gemeente, het onderwijs en de voorschoolse organisaties, hier regelmatig over. Verder brengt Stichting PAS 

specifieke doelgroepen in beeld, zoals nieuwkomers en Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen. Op verzoek 

neemt Stichting PAS enquêtes af. De resultaten worden in overzichtelijke rapportages teruggekoppeld.  
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Toekomstige ontwikkelingen 

 

 

➢ In samenwerking met VGGM en gemeente Arnhem is in 2021 een pilot opgezet om het aantal kinderen 

dat VVE volgt in de Arnhemse wijk de Geitenkamp een impuls te geven. In deze wijk maken namelijk (te) 

weinig kinderen gebruik van VVE. Deze pilot wordt in 2022 geëvalueerd.  

➢ Omdat de kleutertoetsen verdwijnen, worden de (VVE) opbrengsten in beeld te gebracht  op basis van de 

toetsgegevens van groep 3 t/m 8, de eindtoets en het uitstroomniveau. Op deze manier zijn kinderen, 

met name de doelgroepkinderen, over een langere periode te volgen. 

➢ In 2022 worden de eerste OAB-plannen geëvalueerd. 

➢ De (eerste) opbrengsten van de Werkplaats Onderwijskansen Arnhem en Nijmegen (WOAN) worden in 

beeld gebracht in de monitor Kansengelijkheid. 

➢ In 2022 wordt de monitor Kansengelijkheid doorontwikkeld aan de hand van de OAB-activiteiten 

uitgevoerd door Stichting Pas. Denk hierbij aan activiteiten gericht op nieuwkomers en de activiteiten 

gefocust op de OWRS-doelgroep. 
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Zomerschool  PO 
 

Zomerschool 2021 

Stichting PAS organiseerde de Zomerschool dit jaar voor de twaalfde keer; dit keer (opnieuw) in het Olympus 

College in Arnhem. Een mooie en zinvolle plek, mede omdat een van de doelen van de Zomerschool is om de 

overgang naar het voortgezet onderwijs te vergemakkelijken. Stichting PAS organiseerde de Zomerschool dit 

jaar samen met Stichting CLC Arnhem PO. 

Stichting PAS staat voor de kwaliteit van de Zomerschool. Leerlingen moeten gedurende 3 weken gemotiveerd 

deelnemen. De ervaring leert dat er (voor en bij de start) afmeldingen komen van gezinnen die lastminute 

besluiten om op vakantie te gaan of omdat leerlingen om andere redenen niet komen of niet de gehele periode 

kunnen komen. Gebaseerd op deze ervaringen is de organisatie van het onderwijsprogramma dit jaar 

uitgegaan van 150 leerlingen. Stichting PAS is trots dat ze dit jaar een kwalitatief sterk en inspirerend 

lesprogramma voor al deze leerlingen hebben kunnen neerzetten. Een factor die bij het vaststellen van dit 

aantal ook meespeelt is de beschikbaarheid van goed gekwalificeerde leerkrachten en onderwijsassistenten. 

Onmisbaar en cruciaal voor een goede kwaliteit. 

Nagenoeg alle leerlingen konden deelnemen aan de Zomerschool (uiteindelijk hebben 4 leerlingen om 

verschillende redenen geen plek kunnen krijgen). De inschrijvende basisscholen konden dit jaar aangeven voor 

welke van hun leerlingen deelname aan de Zomerschool volgens hen essentieel was en voor welke minder. Alle 

leerlingen waarvan de inschrijvende basisscholen hebben aangegeven dat deelname essentieel was, hebben 

een plek gekregen op de Zomerschool. Dit jaar onderzoeken we de effecten van de Zomerschool.  

 

Doelen van de Zomerschool 

Stichting PAS heeft ongeveer 150 leerlingen kunnen plaatsen bij de Zomerschool. Stichting PAS heeft erop 

aangestuurd dat alle leerlingen die deelnamen, ook de volledige drie weken aanwezig waren. Dit is door alleen 

leerlingen aan te nemen die de intentie hadden om 3 weken te komen en door aan te kondigen dat alleen 

leerlingen die 3 weken geweest zijn mee mochten op zomerschoolreisje naar ‘Walibi’. Drie weken deelnemen is 

belangrijk voor de effectiviteit van de Zomerschool.  
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Programma van de Zomerschool  

Stichting PAS heeft een grote bijdrage geleverd aan het brede aanbod van de Zomerschool. De leerlingen die 

deelnamen aan de Zomerschool werkten in de ochtenden eerst aan rekenen en daarna aan woordenschat op 

basis van de thema's: Heelal, Democratie en Energie. De middag was bedoeld als verrijking door het opdoen 

van ervaringen. Tegelijkertijd kwam de woordenschat van de ochtend weer op een andere manier aan de orde.  

Stichting PAS heeft samen met Stichting CLC Arnhem PO zorggedragen voor het middagprogramma. De 

leerlingen kregen in de eerste week workshops en konden daarna kiezen in welk 'spoor' zij zich wilden 

verdiepen.  

De sporen bestonden uit: 

• Sport: BMX, in combinatie met graffiti en film. 

• Beeldend: Dans, Rap, in combinatie met graffiti en film. 

• Voeding: koken en vloggen. 

• Maken: leren door ervaren en experimenteren met creativiteit en kunst (en film). 

• ICT: Lego mindstorms/programmeren (en film). 

Veel leerlingen hadden het moeilijk tijdens de coronasluiting. Om hen te ondersteunen werkten Stichting PAS 

en Stichting CLC Arnhem PO met jongerencoaches die met de leerlingen gesprekken voerden. De 

jongerencoaches zijn bekend met het voortgezet onderwijs en zijn verbonden aan Presikhaaf University en AM 

Support.  

In de tijd van de coronasluiting hadden ook veel leerlingen coronakilo's opgedaan. Daarom hebben de 

leerlingen in elke pauze  gesport en kregen zij een gezonde lunch aangeboden.  

Stichting PAS heeft veel inzet getoond om het lezen te stimuleren. Zo was er op de Zomerschool een 

uitgebreide bibliotheek ingericht met kinderboeken. Deze bibliotheek bestond uit zogenaamde 

'Kinderzwerfboeken' en uit boeken verkregen uit een anonieme donatie. De kinderen lazen iedere dag 

meerdere momenten individueel of klassikaal en mochten hun leesboek mee naar huis nemen. 

Stichting PAS hecht veel waarde aan een goede overdracht. Daarom werkten de leerlingen van de Zomerschool 

met een portfolio, zodat zowel de leerling als de leerkrachten de ontwikkeling van de leerlingen konden volgen. 

Leerlingen hebben met hun leerkracht vooraf het eerste blad ingevuld. Na de Zomerschool heeft Stichting PAS  

een terugkoppeling gegeven aan de nieuwe groep/school van de leerling.  

Ook voor een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs werd gezorgd. De leerlingen die naar het 

voortgezet onderwijs gingen kregen een brugklastraining. Spelenderwijs oefenden zij met lesroosters, vakken 

en boeken kaften.  

Voor ouders organiseerde Stichting PAS bijeenkomsten over wat het betekent dat hun kind naar groep 8 of 

naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarbij hebben ze ook besproken hoe zij hun kind hierbij kunnen 

ondersteunen.  

Aan het eind van de Zomerschool hebben de leerlingen een 'Zomerschooldiploma' ontvangen. 
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Herkomst leerlingen Zomerschool 2021 

  

 

Herkomst van de leerlingen van de Zomerschool  2021 (Jaargroep, azielzoekerscentrum, nieuwkomers 
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Resultaten 

Hier een aantal quotes van leerlingen, ouders, teamleden die uit de evaluaties van Stichting PAS naar voren zijn 

gekomen: 

Ouder: “Dankzij jullie inzet kan ons kind weer met vol goede moed en vertrouwen beginnen aan een nieuw 

schooljaar in groep 8!” 

Ouder: “Ik, als moeder, vond het ook geweldig zeker nu in deze tijd. Ik zie bij D dat de Zomerschool haar heeft 

geholpen  vooral met rekenen waar ze moeite mee heeft, door de Zomerschool is ze meer gedreven om met 

rekenen bezig te zijn en ziet ze het meer als een uitdaging om het toch te proberen in plaats van gelijk te zeggen 

dat ze het niet snapt.” 

Ouder: “Het was heel fijn dat ze nieuwe vaardigheden heeft geleerd zoals het maken en bewerken van filmpjes 

en dat ze haar grenzen heeft verlegd door te BMX-en op de skatebaan.” 

Leerling: “Het was heel leuk. Het waren de leukste dagen van mijn leven. Ik heb geleerd hoe ik door moet 

zetten.” 

“Leerling: Ik heb het rekenen heel serieus genomen omdat ik er moeite mee heb. Maar wat ben ik vooruit 

gegaan in de toets. In h de eerste week hadden we een toets waarin ik een 4,6 had gehaald. Maar na 2 weken 

knallen heb ik een 8 gehaald en toen een herkansing gedaan en een 10 gescoord.”  

Leerling: “Ik heb geleerd over het heelal en over het thema energie. En nog wat dingen over rekenen die ik eerst 

niet begreep.”  

Leerling: “Super super leuk en geweldig. Ik zou willen dat dit de normale school was.”  

Leerling: “Ik heb leren samenwerken met veel nieuwe kinderen.” 

Leerkracht Zomerschool: “Leerlingen worden bijgeschoold op een effectieve manier. Het draagt ook zeker bij 

aan het sociale aspect. Kinderen groeien onder andere in hun zelfvertrouwen.” 

Leerkracht Zomerschool: “Leerlingen worden gemotiveerd en geïnspireerd. Het helpt de leerlingen zowel bij de 

vakken als bij hun sociaal emotionele ontwikkeling. Erg waardevol!” 

Leerkracht Zomerschool: “Ik denk dat leerlingen kennis maken met nieuwe activiteiten/hobby’s/sporten etc. 

Ook hebben sommige leerlingen veel nieuwe vrienden gemaakt en zijn uit hun schulp gekropen. Ook was vooral 

het rekenen voor veel leerlingen lastig en zijn ze op bepaalde onderdelen vooruit gegaan.” 
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Toekomstige ontwikkelingen 

 

Curriculum ontwikkeling: 

➢ Digitale verwerking van rekenopgaven door leerlingen. Dit vereist beschikking over Chromebooks 

voor alle leerlingen. 

➢ Curriculum voor de AZC-leerlingen aanpassen en verbeteren. 

➢ Curriculum voor de nieuwkomers aanpassen en verbeteren. 

➢ Format voor het ontwikkelen van curriculum voor andere thema’s. 

 

Samenwerken: 

➢ Meer aandacht voor samenwerken met ouders.  

➢ Versterking van de doorgaande lijn vanuit de toeleidende scholen. 

➢ Versterking van de samenwerking met het voortgezet onderwijs. 

➢ Versterking van de samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen Pabo. 
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Zomerschool VVE  
 

Stichting PAS organiseert al jaren de Zomerschool voor VVE. Sinds dit jaar is de Zomerschool VVE voor peuters 

(en kleuters) in Arnhem structureel beleid. Dat betekent dat alle organisaties voor voorschoolse educatie in de 

zomer van 2021 twee of drie weken een VVE aanbod aanbieden voor alle doelgroeppeuters.  

Doelen van de Zomerschool VVE: 

• Voortzetten VVE programma tijdens de zomervakantie (doorgaande ontwikkeling), extra van belang 

doordat kinderen tijdens de coronamaatregelen thuis gezeten hebben. 

• Bijdragen aan de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen met extra aandacht voor buitenspel/motoriek. 

• Ouders ondersteunen en ontwikkelingsstimulering thuis bevorderen, zomerdip voorkomen, kinderen 

een taalrijke zomer bieden. 

 

Deelnemende locaties Zomerschool VVE 2020-2021 

 

 

Aan de Zomerschool VVE van 2021 hebben 30 locaties deelgenomen. Het aantal fysiek geopende locaties lag 

op 28, doordat een aantal kinderopvangorganisaties met elkaar hebben samengewerkt.  
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Deelnemers Zomerschool VVE 2020-2021 

 

 

 

 

Stichting PAS constateerde dat ouders enthousiast waren over de ouder-kindworkshop. Ouders deden actief 

mee. Ze vonden het leuk om samen met hun kind een activiteit te mogen doen. Ouders gaven aan het 

“inspirerend” te vinden om met andere materialen in aanraking te komen. Ouders ervaarden het als “prettig” 

om elkaar weer (binnen) te zien en zo contacten te leggen. Ook zijn de ouders meer betrokken geraakt bij de 

kinderen, omdat ze op de locatie binnen zijn geweest.  
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Stichting PAS heeft de Zomerschool VVE op verschillende momenten met diverse pedagogisch medewerkers 

geëvalueerd. Hieruit kwamen een aantal bevindingen. De pedagogisch medewerkers gaven aan Stichting PAS te 

kennen dat de OuderKindWorkshops als “erg leuk”  en “afwisselend” werden ervaren. Door de Zomerschool 

gingen de pedagogisch medewerkers wat meer out-of-the-box denken om leuke activiteiten te bedenken voor 

de kinderen en hun ouders. Bij de start van het schooljaar konden de pedagogisch medewerkers goed zien 

welke kinderen er naar de Zomerschool waren geweest, omdat deze peuters niet hoefden te wennen. 

 

Toekomstige ontwikkelingen 

 

➢ Een nieuwe naam. De naam zomerschool past niet meer past bij de locaties die al 46 weken open 

zijn.  

➢ Organiseren van fysieke bijeenkomsten om samen de thema’s van de Zomerschool voor te bereiden.  

➢ Bij de bijeenkomsten differentiëren op basis van diversiteit doelgroepkinderen.  

➢ In maart/april starten met het verstrekken van informatie rondom de ‘Zomerschool’, zodat er genoeg 

tijd is om binnen het team de Zomerschool voor te bereiden en het budget beter ingevuld kan 

worden.  

➢ Communiceren met één of twee medewerkers per locatie die ook actief betrokken zijn bij de 

Zomerschool.  

➢ Samenwerking kinderdagverblijven (vanuit verschillende organisaties) tijdens de Zomerschool, 

waardoor voor het kleine aantal kinderen met een VVE-indicatie goed aanbod neergezet kan worden.  
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Meldcode 
 

In december 2020 is binnen Stichting PAS aandacht gevraagd voor de meldcode ‘Huiselijk geweld en 

kindermishandeling’. Juist in de periode van afstandsonderwijs door het coronavirus - waarbij er zorgen zijn 

over de situatie van een aantal leerlingen thuis en deze leerlingen niet altijd letterlijk 'in beeld' zijn - van 

wezenlijk belang. 

Iedere organisatie is wettelijk verplicht om een eigen meldcode met daarin 5 stappen op te 

nemen. Het document is met het team van Stichting PAS gedeeld en besproken. 

  

Bij Stichting PAS is het afgelopen schooljaar door intermediairs OWRS zes maal gebruik gemaakt van 

de meldcode. Gedurende het nieuwe schooljaar 2021-2022 zal de meldcode opnieuw 

onder de aandacht worden gebracht, zodat iedereen alert blijft en zich van de meldcode 

bewust is. 

  



 

 

43 
 

Personeelsvertegenwoordiging 
 

Vanuit het personeel van Stichting PAS ontstond de behoefte aan het organiseren van een 

personeelsvertegenwoordiging (PVT). Onderzocht werd welke vorm deze zou moeten krijgen. Naast een PVT 

was ook de vorm van een medezeggenschapsraad een optie. Het bestuur van Stichting PAS heeft besloten dat 

de personeelsvertegenwoordiging de vorm van een PVT krijgt.  

Eind 2020 hebben verkiezingen plaatsgevonden en is er een enquête uitgezet om na te gaan welke thema’s de 

medewerkers van Stichting PAS belangrijk vinden voor een PVT. Aandacht voor (interne) communicatie en 

positionering van Stichting PAS werden genoemd als belangrijke onderwerpen. In januari 2021 is de PVT 

officieel gestart. In maart van dit jaar is het PVT-reglement vastgesteld. De PVT komt 4 keer per jaar bij elkaar. 

Mede op verzoek van het bestuur en de directie sluit een vertegenwoordiger vanuit Stichting CLC Arnhem PO 

aan bij de vergaderingen. 

 


