
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.” 



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. 

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/

