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Vensterscholen in Groningen
Lia Blaton, Steunpunt Diversiteit & Leren
Met dank aan Marielle Reneman, Anja Jannsen, Monica Mulder, Maartje Keijzer, Sandra Buitenwerf en Peter
Mulder.

De vensterscholen uit Groningen worden gerekend tot de eerste generatie Brede Scholen in Nederland.
Groningen kreeg van de stichting Nationale Onderwijsweek de titel: “Onderwijsstad van Nederland
2014/2015”. In de brochure ‘Groningen ademt onderwijs’ staat de nieuwe impuls voor de Vensterscholen
centraal. Het Steunpunt Diversiteit & Leren trok in juni 2014 naar Groningen om te bekijken hoe deze
nieuwe impuls voor de Vensterscholen vorm krijgt.
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1. Vensterscholen in Groningen
Vanaf 1994 werken partners in Vensterscholen samen om ontwikkelingskansen voor kinderen te
maximaliseren. In 1996 startten in Groningen vier vensterscholen. Een vensterschool werd als volgt
gedefinieerd door de gemeente Groningen: "Een Vensterschool is een samenwerkingsverband van instellingen
en organisaties die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Alle kinderen van 0 tot 15 jaar (en hun
ouders) kunnen er terecht. De Vensterschool neemt een belangrijke plaats in de wijk in en is een afspiegeling
van de wijk waarin ze staat. Daarom zijn ze ook geen van allen gelijk. Zo mogelijk worden de school en de
diverse instellingen (peuterspeelzaal, kinderopvang, bibliotheek, spel- en opvoedwinkel, het consultatiebureau,
naschoolse opvang) onder één dak gehuisvest. Zo kunnen de lijnen tussen de diverse instanties heel kort zijn"
Bij de start werden zeven pijlers beschreven:








de doorgaande lijn in opvoeding en onderwijs
een integrale aanpak en samenwerking tussen instellingen
binnen- en buitenschoolse activiteiten
ouderbetrokkenheid
een sluitend zorgsysteem
sociale cohesie en wijkvernieuwing
het benutten van gebouwen

Vensterscholen, een van de eerste Brede Scholen, werden opgestart vanuit onderwijsachterstand van 40 % van
de kinderen. Om deze achterstand weg te werken, werd ingezet op een integraal jeugdbeleid,
ouderparticipatie en de verlengde schooldag. In de uitwerking werd ook ruimte gelaten voor de invulling per
locatie.

1.1.

Evaluatie Vensterscholen: nieuwe verhoudingen, nieuwe dynamiek

In 2012 werd de werking van de Vensterscholen geëvalueerd (Zunderdorp Beleidsadvies & Management,
2012). Zestien jaar na de start van de eerste Vensterscholen werd de nood gevoeld om te toetsen of de
invulling van Vensterscholen nog steeds voldoet. In 2012 waren er negen samenwerkingsverbanden met de
noemer “Vensterschool” en twee samenwerkingsverbanden met de naam “Vensterwijk” (Zunderdorp
Beleidsadvies & Management, 2012). De evaluatie werd opgehangen aan de vraag of de bestaande
Vensterscholen nog overeenkomen met de verwachtingen en bedoelingen van de betrokken partijen. In eerste
instantie werd een uitgebreide analyse gedaan van de veranderende context die van invloed is op de inhoud en
inrichting van de Vensterscholen. De vensterschoolpartners van 2012 hebben heel andere posities, rollen en
omgevingen dan destijds bij de start in 1996. Voor scholen ligt het accent meer op het verbeteren van
onderwijsopbrengsten en leven er toenemende verwachtingen op gebied van buitenschoolse opvang en zorg.
De gemeente kreeg de voorbije jaren een meer regisserende, en dus minder sturende rol toebedeeld. Partners
uit andere sectoren (kinderopvang, zorg, welzijn, maatschappelijk werk) hebben te maken gekregen met
veranderende opdrachten, besparingen, … De bevraging werd verder opgebouwd aan de hand van gesprekken
met verschillende betrokkenen, gevolgd door discussiebijeenkomsten met de verschillende partijen. Uit de
bevraging bleek dat de bakens verzet moeten worden. Inhoudelijk komen de zeven pijlers niet meer overeen
met de huidige doelstellingen en bieden dus ook geen antwoord voor de uitdagingen waar Vensterscholen voor
staan. De sturing van Vensterscholen is een derde uitdaging: scholen voelen zich geen eigenaar, en de wens is
om het perspectief van de school weer centraler te stellen.
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1.2.

De nieuwe impuls voor Vensterscholen (2013)

Op basis van de evaluatie in 2012 werd een nieuwe lijn voor Vensterscholen uitgestippeld. In juni 2013 werd
een intentieverklaring nieuwe impuls Vensterscholen opgestart. Vanuit een gezamenlijke ambitie werd een
collectieve aanpak voor de nieuwe impuls opgesteld. Heel wat partners ondertekenden de intentieverklaring:
O2G2 (openbaar onderwijs groep Groningen), VCOG (Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen), KOC
(Stichting Katholieke Onderwijscentrale Groningen), COP groep (Centrum voor Ontwikkeling en Pedagogische
Activiteiten), SKSG (Stichting Kinderopvang Stad Groningen), Hanzehogeschool en de Gemeente Groningen.
De drijfveer van de verschillende partners is ervoor te zorgen dat alle kinderen in de stad maximale kansen in
hun ontwikkeling krijgen. Maatwerk is daarin een sleutelwoord: op maat van de kinderen en ouders.
Vensterscholen kunnen en mogen dus verschillen per wijk.
De inhoudelijke focus is gereduceerd van zes pijlers tot volgende thema’s:


“Ouderbetrokkenheid
Bepaalde vormen van ouderbetrokkenheid kunnen leiden tot betere ontwikkelingskansen van
kinderen. De Vensterscholen onderscheiden zich door grote inzet op het thema
ouderbetrokkenheid te plegen.



Doorgaande lijn
De Vensterscholen zetten zich in om de ontwikkelingslijn van kinderen van 0 tot 13 jaar vorm te
geven. Het betreft niet alleen de overdracht van gegevens, maar ook over afstemming van het
pedagogisch en didactisch aanbod.



Ondersteuning/zorg
De Vensterscholen zetten zich in om de ondersteuning van kinderen die extra zorg nodig hebben
zo dicht mogelijk bij de kinderen en het gezin te organiseren. Er moete en vangnet zijn voor alle
kinderen. Hiervoor is onder meer intensieve samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin
en het samenwerkingsverband van het onderwijs noodzakelijk.” (p.2 ambitiedocument nieuwe
impuls vensterscholen, 2013).

Centraal staat onderwijs: elke school kan een Vensterschool worden. Expliciet wordt in het ambitiedocument
vermeld dat het onderwijs de eerste is die aan zet is: zij gaat met de partners het gesprek aan. Hoe een
Vensterschool vorm krijgt wordt opengelaten, een blauwdruk is niet voorgeschreven: de organisatie kan vrij
ingevuld worden, ook of scholen samenwerken in een wijk of niet. Verder blijft het aspect “venster op de wijk”
belangrijk en speelt hier de gemeente ook een rol.
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1.3.

In prakijk: projectbegeleiders Vensterscholen aan het woord

Marielle Reneman, een van de voormalige locatiemanagers en lid van het team Vensterscholen geeft aan dat
Vensterscholen kampten met ‘de wet van de remmende voorsprong”. Vensterscholen waren voorlopers en
gangmakers van de idee van Brede School, maar werden ook ingehaald door de anderen die na hen gestart
zijn. Ook voor de locatiemanagers is duidelijk dat de nieuwe werking een hele verandering teweeg brengt.

1.3.1. Een ommezwaai
De evaluatie en nieuwe intentieverklaring leidde tot een ommezwaai in de werking. Vanuit de Gemeente
Groningen werden voorheen locatiemanagers per Vensterschool ingezet. Deze locatiemanagers hadden als
taak om de locatie te managen en verbindingen te leggen met de wijk. Uit de evaluatie bleek dat
schoolbesturen zelf meer regie wilden nemen voor het schoolse luik. De schooldirectie leunde nogal sterk op
de locatiemanagers waardoor de betrokkenheid bij de inhouden van wat georganiseerd werd niet altijd zo
groot was. Er werd ook aangegeven dat wat georganiseerd werd vaak ging over activiteiten in de vrije tijd en
dat het niet evident was om ook in het binnenschoolse aan te sluiten.

1.3.2. Overgangsperiode
De functie locatiemanager wordt stopgezet en een vorm van co-creatie komt centraal te staan, waarbij
onderwijs en de gemeente samenwerken om Vensterscholen vorm te geven. In de werking staat onderwijs
centraal, met aandacht voor gelijkwaardigheid tussen de verschillende betrokken partners. Om de overgang
van de bestaande werking naar de nieuwe impuls voor Vensterscholen vlot te laten verlopen werd een traject
uitgewerkt. Men wilde niet zomaar de locatiemanagers verwijderen uit de scholen zonder een
overgangsperiode in te voeren. In een periode over twee jaar wordt de werking geheroriënteerd. Wel werd
duidelijk aangegeven dat de scholen de trekkende partij zijn: scholen dienen de plannen in, maar
samenwerking staat centraal. De gemeente en onderwijs investeren beide middelen in de trajecten. Vanuit de
evaluatie dat Vensterscholen maatwerk zijn, werd er ook voor geopteerd om niets op voorhand vast te leggen
over format/vorm van de plannen. De locatiemanagers ondersteunden de bestaande Vensterscholen bij het
uitschrijven van de plannen. Deze plannen werden vervolgens beoordeeld door een stuurgroep, bestaande uit
de gemeente en schoolbesturen, die samen een advies uitbrengen. Doordat het een open format was, werd
vastgesteld dat er heel verschillende dossiers ingediend werden. Dit maakt vergelijking en beoordeling wel
moeilijker. Dus wordt er momenteel nagedacht om de aanvragen toch wat meer te stroomlijnen.
De scholen zijn aan zet en de gemeente staat er als een schild omheen. Bij de gemeente is een projectteam
opgezet om de Vensterscholen te omkaderen. Het projectteam bestaat uit drie personen: Monica Mulder,
Peter Mulder (secretariaat) en Marielle Reneman(inhoudelijk). Hun taak is het opvolgen van de inhoudelijke
ontwikkeling van Vensterscholen vanuit de gemeente Groningen.
Achttien scholen dienden een plan in. En een aantal krijgen de kans om na de zomer een verbeterplan in te
dienen. Vanaf september start dan de werking op basis van het nieuw ingediende plan. De komende twee jaar
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wordt dus een cruciale periode: afstappen van locatiemanagers en meer het heft in handen van de betrokken
scholen.

1.3.3. De toekomst?
Hoe het verder gezet zal worden wordt nog bekeken: zo kunnen ook nog andere scholen (nieuwe
Vensterscholen) plannen indienen voor projecten waarbij Stad ook ondersteuning biedt, als er nog middelen
zijn. Voor twee jaar worden middelen voorzien en inhoudelijk en organisatorisch zouden de projecten na twee
jaar geborgen moeten zijn.
Voor vensterscholen is het ook een nieuwe stap: de locatiemanagers regelden voordien heel veel op de
scholen, en dat werk moet nu ook overgenomen worden door de scholen. De gemeente gaat ook meer
wijkgericht werken. Daarnaast zijn er nieuwe thema’s die naar de bevoegdheid van de gemeente worden
overgedragen vanuit het rijk en de provincie, jeugdzorg is er zo een. Dat wil men in Groningen per wijk bekijken
en dat creëert ook mogelijkheden voor Vensterscholen om een extra lijn uit te zetten.
In de overeenkomst met de schoolbesturen werd ook aangegeven dat het belangrijk is om ondersteuning in te
bouwen voor de directies. Door het wegvallen van de locatiemanagers, gaan deze taken ook terecht komen bij
de betrokken scholen.
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2. Een kijkje in de Vensterschool als multifunctioneel gebouw
Het benutten van gebouwen was een van de zeven pijlers die bij de start van de Vensterscholen in Groningen
werd uitgeschreven. Enerzijds focuste men zich op het realiseren van multifunctionele gebouwen, waarin
verschillende functies voor kinderen (en hun ouders) bij elkaar zijn gebracht die bijdragen aan gerichte
inhoudelijke en pedagogische samenwerking en gemeenschapsvorming. Anderzijds betreft het
gemeenschappelijk gebruik maken door de verschillende organisaties van elkaars accommodaties. Uit de
evaluatie van 2005 (Sardes, 2005) bleek dat het beheer van multifunctionele gebouwen een complexe opgave
is. Tegelijkertijd werd ook aangegeven dat niet alle Vensterwijken willen werken via het opzetten van een
gebouw. Vensterscholen bevinden zijn verspreid over verschillende wijken van de stad. Een aantal zijn
gevestigd in een multifunctionele accommodatie, een combinatie van school, kinderopvang, peuterspeelzaal
tot ook bibliotheek en sporthal. Maar, in andere wijken gaat het dan eerder over een netwerk tussen
verschillende partners die zich in verschillende gebouwen in een wijk bevinden.
De pijler gebouwen is ondertussen verdwenen uit de focus. Dit vooral omdat een gebouw één element is in de
werking van een Vensterschool, de visie en organisatie van samenwerking zijn immers de kern van een goede
werking.
Vensterschool SPT – Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk
In deze Vensterschool zijn in het multifunctionele gebouw verschillende organisaties gevestigd. Daarnaast zijn
er ook verschillende partners die binnen het gebouw activiteiten uitvoeren en/of organiseren. De
Vensterschool is dus een bundeling van scholen en andere organisaties die samen werken in een wijk.
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We presenteren hier verschillende partners die in het gebouw gevestigd zijn:
-

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin bundelt verschillende organisaties samen waar mensen terecht kunnen voor
informatie en advies bij opvoeden en opgroeien. Ouders die vragen hebben kunnen contact opnemen met het
Centrum voor Jeugd en Gezin (telefonisch of via de website), maar kunnen ook een bezoek brengen aan een
locatie in de buurt. In de Vensterschool SPT is er een consultatiebureau, en is er ook een ontmoetingsruimte
waar ouders onthaald worden door gastmoeders en elkaar kunnen ontmoeten.
“Het CJG geeft informatie over verschillende fasen en leeftijdscategorieën: vanaf de
kinderwens tot en met de leeftijd van kinderen tot ongeveer 23 jaar. Aan bod kunnen komen
bijna alle aspecten die met opgroeien en opvoeden te maken hebben zoals gezondheid,
veiligheid, seksualiteit, relaties, geld en financiën, onderwijs, opvang, wonen en werken
enzovoort. Ook kan men worden doorverwezen naar professionals en instanties die verder
kunnen helpen bij allerhande opvoedingsvraagstukken of -problemen.
Het CJG biedt:








Ontmoeting met andere ouders: ervaringen uitwisselen en elkaar op weg helpen
Themabijeenkomsten over onderwerpen die ouders, kinderen en jongeren
bezighouden
Activiteiten voor ouders en kinderen, zoals een workshop gezonde traktaties maken
Consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg
(Inloop)spreekuren van de CJG-consulent, de jeugdverpleegkundige en de
maatschappelijk werker: voor informatie en advies
Cursussen en andere vormen van opvoedingsondersteuning
Informatie
voor
professionals.”
(Bron:
website
http://www.cjg.groningen.nl/?cjgExitForm= geraadpleegd op 2 juli 2014).
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Venstercafé
Het Venstercafé is de ontmoetingsplaats in het gebouw. Het is eigenlijk de kantine van de sportaccommodatie.
NOVO is een organisatie die streeft naar een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met een
mentale beperking (Bron: website: http://www.novo.nl/ geraadpleegd op 2 juli 2014). In het Venstercafé
kunnen mensen vanuit verschillende doelgroepen terecht voor dagbesteding of een participatiebaan. Het
Venstercafé is een onderdeel van een project maatschappelijke participatie. In het Venstercafé kunnen cliënten
aan de slag, 14 cliënten (tussen 25 en 63 jaar) werken in het Venstercafé.

Kinderdagverblijf De Regenboog
SKSG Regenboog biedt zowel kinderdagopvang (voor kinderen van 2-4 jaar) als buitenschoolse opvang (voor
kinderen van 4-13 jaar). In een kinderdagverblijf worden kinderen tussen zes weken tot vier jaar opgevangen.
Er wordt gewerkt met vaste groepen, vaak op leeftijd ingedeeld, maar ook vaak met verschillende leeftijden
door elkaar. De kinderen worden begeleid en verzorgd door pedagogisch medewerkers (een opleiding
minimaal mbo3). (bron: http://regenboog.sksg.nl/)
Peuterschool Ienemini (2-4 jaar)
Een peuterspeelzaal is een plek in de buurt waar jonge kinderen elkaar ontmoeten en met elkaar kunnen
spelen. Dit gebeurt in een veilige omgeving met voldoende goed opgeleid personeel. Kinderen van twee tot
vier jaar zijn er welkom. De peuterschool is tien dagdelen per week open. Ouders kunnen hun kind twee
dagdelen per week brengen. Voor kinderen met taalproblemen(op basis van een test in kaart gebracht) is het
mogelijk om vier dagdelen per week te komen (Bron: Website http://www.cop-groningen.nl/opvang-2-tot-4jarigen/opvang/ienemini geraadpleegd op 3 juli 2014).
Kinderopvang
Kinderopvang voorziet opvang voor kinderen tussen nul en twee jaar.
School
De openbare basisschool De Pendinge is gevestigd in de vensterschool (bron: website,
http://www.pendinghe.nl/, geraadpleegd op 3 juli 2014). Het is een openbare basisschool voor leerlingen van 4
tot 12 jaar. Er zijn ongeveer 230 leerlingen ingeschreven in de school. Aan de school is een brugfunctionaris
verbonden die inzet op ouderbetrokkenheid.
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VVE (Vroeg- en voorschoolse educatie)
VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educaties. Het zijn speciale programma’s voor kinderen (van 2,5 tot zes
jaar) die een kans lopen op achterstand. De screening van de kinderen wordt gedaan door de
consultatiebureaus, die hen dan doorverwijzen naar VVE-programma’s. Parallel met de programma’s die
aangeboden worden is er ook VVE-thuis, een programma dat zich richt op ouders en hen ondersteunt.
VVE-plein
In de Vensterschool SPT in Groningen werd op 20 februari 2014 een VVE-plein geopend. Dit plein is een deel
van het gebouw waar verschillende organisaties op uitkomen: het SKSG Kinderdagverblijf Regenboog, COP
peuterschool Lenemini en OBS de Pendinghe. Met het VVE-plein wil men de banden tussen de verschillende
instanties versterken, en krijgen de peuters meer kansen om spelend te leren in een veilige omgeving. Doordat
kinderen met elkaar en met de organisaties (voorbeeld onderbouw van de basisschool) kennismaken, is voor
hen de stap ook minder groot en wordt er gewerkt aan een doorgaande lijn. Er wordt ingezet op
taalontwikkeling, en ook de bibliotheek, gevestigd in de Vensterschool, speelt daarin een belangrijk rol.

Schakelgroep
In de schakelgroep wordt, gedurende verschillende dagdelen, gewerkt aan taalstimulering. Het initiatief van de
schakelgroep startte voor de jonge kinderen, groep 1-2 (leeftijd: 4-6 jaar). Sinds dit schooljaar (2013-2014) is
ook een aanbod gestart voor oudere kinderen. De werkwijze varieert: soms wordt apart gewerkt, soms in de
groep zelf.
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STIP: steun en infopunt
Het STIP is een steun- en informatiepunt voor iedereen. Het is hoofdzakelijk een welzijnsorganisatie. De
gemeente Groningen bundelt in een samenwerkingsverband een dertigtal organisaties (wonen, welzijn, zorg)
die actief zijn in Groningen. In de Vensterschool SPT is een STIP gevestigd.
Kinderwerk
Kinderwerk heeft een lokaal in het gebouw en biedt een naschools aanbod voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
Daarnaast is er ook een sociëteit voor jongeren aanwezig in het gebouw.
Opbouwwerk
Kantoren
In het gebouw zijn kantoren van Centrum van Jeugd en Gezin en van Maatschappelijke en Juridische
Dienstverleners (MJD).
Buurtcentrum
Het buurtcentrum benut ook ruimtes en heeft een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor buurtbewoners en
werkt
samen
met
de
organisaties
binnen
de
Vensterschool
SPT
(http://www.sonde2000.nl/web/weblog/weblog).
Bibliotheek
Een bibliotheek is vooraan in het gebouw gevestigd en werkt mee in tal van talige activiteiten die
georganiseerd worden door verschillende partners.

Sportaccommodatie (gymzaal, sportzaal en zwembad)
In het gebouw is ook sportaccommodatie aanwezig. De buitenruimtes van de Vensterschool worden ook
opengesteld voor buurtbewoners.
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3. Brugfunctionaris aan het woord
Drie jaar geleden maakten medewerkers van de gemeente Groningen kennis met het brugfigurenproject in
Gent. Dat idee is overgenomen en twee brugfunctionarissen zijn ondertussen bijna drie jaar aan de slag. De
brugfunctionaris van de Vensterschool SPT werkt op maandag, dinsdag en woensdag. Ouderbeleid is een
aandachtspunt, zowel vanuit het onderwijsbeleid als vanuit de gemeente zelf. Deze stimuleert namelijk scholen
om in te zetten op ouderbeleid.
Communicatie
In de Vensterschool SPT is er een ouderkamer ingericht. Dit heeft als doel om ouders binnen te halen en hen
een plek te geven. Op vlak van communicatie wordt door de brugfunctionaris op verschillende manieren
ingezet: ’s morgens staat ze bij de deur om ouders aan te spreken, dingen te vragen. Een persoonlijke
benadering is belangrijk, dat betekent bij sommige ouders langsgaan, signalen op te vangen via leerkrachten,
indien nodig huisbezoeken afleggen. Tegelijkertijd is de brugfunctionaris ook aanwezig bij het team, zo kan ze
leerkrachten aanspreken, overleggen maar ook signalen opvangen van leerkrachten. Dit alles helpt om kort op
de bal te spelen en goed te communiceren met ouders.
Meer ouders op school
De brugfunctionaris geeft aan dat de werking toch wat teweeggebracht heeft. Er komt veel meer de school
binnen, en dat gaat zowel over positieve als negatieve dingen. Meer ouders komen naar school, het contact
met de leerkracht is verbeterd. Leerkrachten leren ook om na te denken over hoe te communiceren met
ouders, hoe met ouders om te gaan. Een voorbeeld zijn de infoavonden: heel veel verschillende ouders worden
bereikt. Over een schooljaar heen zijn er verschillende soorten ouderavonden: infoavonden, bijvoorbeeld over
vreedzame school of het kindpakket; een bezoek aan de klassen. Daarnaast zijn er ook nog de
tienminutengesprekjes en rapportbesprekingen met de leerkracht.
Warme overdracht
Door het werken met ouders wordt er veel aandacht besteed aan de warme overdracht: de overgangen tussen
peuterspeelzaal en onderbouw en andere opvangmogelijkheden.
Verbinden met de wijk
De school is de verbinding met de wijk: het vormen van een netwerk met andere partners is belangrijk, want de
school weet het ook niet altijd. Door de vensterschool is er een naschools aanbod en een zorgnetwerk. Dit
zorgt voor verbindingen tussen school en wijk. Op de vensterschool SPT is er ook een STIP (informatiepunt)
aanwezig, maatschappelijk werk, … dit zorgt voor een snelle doorverwijzing. Op een andere school waar een
brugfunctionaris is aangesteld zijn die organisaties daar niet aanwezig, maar doordat de brugfiguur de
verschillende organisaties en personen kent, kan er ook daar snel doorverwezen worden.
Voor de scholen veranderde er ook wat: er is meer draagvlak in het eigen team, leerkrachten weten beter waar
kinderen na schooltijd heengaan. In het jaarplan wordt (normaal gezien) opgenomen dat leerkrachten uren
krijgen om naar de wijk te gaan om zo te zien waar kinderen leven, waar ze hun tijd doorbrengen, … Het is een
meerwaarde voor leerkrachten, maar ook voor kinderen zelf.
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4. Kindpakket - kinderen in armoede
Kinderarmoede is ook een uitdaging in de gemeente Groningen. In het najaar 2013 werd een project opgestart
met betrekking tot het kindpakket kinderen in armoede. Ook in Nederland staat kinderarmoede op de agenda,
van de gemeente maar ook van de Rijksoverheid. Zo werd een oproep gelanceerd rond kinderarmoede onder
het motto: “het kind mag niet de dupe worden van de situatie waarin ze leven.” 1/5 van de kinderen in de stad
groeien op in armoede. De Gemeente Groningen biedt sinds 1 januari 2014 een kindpakket aan om armoede te
bestrijden. Deze actie sluit aan bij aanbevelingen van de kinderombudsman (2013) die op basis van een
onderzoek aanbevelingen formuleerde voor gemeentelijk beleid: het samenstellen van een kindpakket, het
toegankelijk maken van het aanbod, het vereenvoudigen van administratie bij aanvragen, zijn elementen van
de aanbevelingen.

4.1.

Digitaal Kindpakket Kinderen in Armoede

Mariëlle Reneman kreeg de opdracht om alles wat aangeboden wordt en bedoeld is voor kinderen uit gezinnen
met een minimuminkomen te bundelen in november 2013. Dit resulteerde in een digitaal kindpakket .

Het kindpakket bevat volgende elementen:


Algemene regelingen

De rubriek regelingen bevat allerhande regelingen zoals vergoeding voor (vervanging van) een computer,
vergoeding voor schoolfonds en kinderen, vroeg voorschoolse educatie (VVE), extra hulp van de voedselbank
voor kinderen en baby’s, etcetera.


Activiteiten

Een overzicht van jeugd- en jongerenactiviteiten, georganiseerd door verschillende instellingen in Groningen,
vind je ook op de website.
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Ondersteuning jeugd en gezin

Een overzicht van waar men terecht kan voor meer informatie over de regelingen of voor ondersteuning kan bij
de Stip’s (stedelijk informatiepunt) in de wijken. Daarnaast zijn er heel wat andere organisaties die
ondersteuning bieden: Centrum voor Jeugd en Gezin, Humanitas, cursus ‘rondkomen kun je leren’.

4.2.

Kindpakket+

Het kindpakket+ is een pakket met extra voorzieningen en activiteiten. De voorzieningen en activiteiten richten
e
e
zich op gezonde voeding, 2 hands goederen voor kinderen, 2 handsfietsen en reparatie, voorlichting ‘de
armoede dichtbij’, lesmateriaal voor scholen etc. Dit pakket wordt aangeboden in de wijken waar het
percentage kinderen in armoede het hoogste is.
Het kindpakket+ startte met een pilootproject in één wijk. Enerzijds werd met het minimaloket in kaart
gebracht wat er al is, anderzijds werd het kindpakket+ opgestart. In eerste instantie werden gesprekken
gevoerd met verschillende partners (instellingen, scholen, de voedselbank, professionals in de wijk …) over wat
er nog extra nodig is. Op basis van die gesprekken werden een aantal keuzes gemaakt die uitgetest werden in
de wijk Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk.
In november 2013 startte Maartje Keijzer in de wijk gesprekken op met ouders en kinderen en werden
vergaderingen gehouden. Een vraag stond centraal: “Waar lopen mensen tegenaan?”. Een aantal aspecten
werden in de pilot uitgetest en sinds april 2014 werd deze piloot uitgebreid naar 8 aandachtswijken.
Een heel aantal dingen gingen over het materiële: “Waar kan je terecht als: kinderen zonder jas/trui op school
komen? Als kinderen een bril nodig hebben? Als kinderen niet zwemmen? Als ouders kinderen niet naar
zwemles kunnen brengen? Als mensen geen vervoer hebben (geen buskaart, geen fiets)? Als kinderen niet naar
de andere kant van de stad naar een verjaardagsfeestje kunnen?”
Aansluitend bij de bevraging werden verschillende kleinere acties gelanceerd
-

Fietsproject

Mobiliteit bleek een belangrijk aandachtspunt. Daarom werd een fietsproject opgestart, waarbij kinderfietsen
geleverd worden aan gezinnen die het nodig hebben. Dit wordt georganiseerd per wijk. Omdat onderhoud van
de fiets ook een aandachtspunt is worden er ook lessen opgestart om te leren fietsen repareren en zal op
regelmatige basis een fietsreparatiedag in de wijk georganiseerd worden. Daarnaast wil men ervoor zorgen dat
in de sport- en spelcontainers in de wijk, waar buitenspeelmateriaal ter beschikking wordt gesteld voor
kinderen, ook gereedschapsmateriaal zit waarmee kinderen aan de slag kunnen om hun fiets te herstellen.
-

Gezonde voeding

Heel veel kinderen in de wijk gaan ’s morgens naar school zonder ontbeten te hebben. Vanuit verschillende
organisaties wordt nagedacht over hoe kinderen een gezonde start van de dag te bieden. Heel wat scholen
hebben een fruitabonnement bij de lokale groentenboer, waarvan de factuur betaald wordt door de Gemeente
Groningen. Een aantal scholen werkt rond gezonde voeding, maar men stelt vast dat er wel wat meer mag
gebeuren. Een grote vraag is: moet je dan lunch voorzien voor alle leerlingen, maar hoe financier je dat dan. Nu
wordt ook nagedacht over andere pistes: kooklessen geven, ook in de buurt aandacht besteden aan gezonde
voeding. Het is een dilemma: hoe ver ga je als overheid om hier op in te zetten.
Ook bij naschoolse activiteiten (van Maatschappelijke en Juridische Dienstverleners en Stichting Kinderopvang
Stad Groningen) kunnen kinderen een belegde boterham en een stuk fruit krijgen.
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-

Gratis peuterspeelzaal

Kinderen tussen twee en vier jaar kunnen gratis gebruik maken van de peuterspeelzalen.
-

Sportkleding

Op lagere scholen ligt een voorraad sportkleding voor kinderen die geen gymkleren bij zich hebben voor de
gymles.
-

Verjaardag

Ouders van een jarig kind kunnen gebruik maken van de stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt voor een
traktatie in de klas, een cadeautje en slingers.
-

Kinderen en armoede

In de eerste wijk werd een project opgezet met twaalf kinderen die leven in armoede. Het doel van het traject
was het werken rond armoede, het bewustmaken van kinderen over armoede en het aanreiken van handvaten.
Uit deze eerste pilootactie werden lessen getrokken: er werd gestart met 12 kinderen, maar minder dan zes
bleven er over. In de andere wijken worden de groepen opengesteld voor alle kinderen. Daarnaast werd
vastgesteld dat geen enkele ouder bij de presentatie van het filmpje aanwezig was, wat dus een aandachtspunt
is voor de andere groepen die zullen starten.
Na de zomer starten er ook in de andere wijken een kidsreportergroep (kinderen van groep zes) die op zoek
gaan naar laagdrempelige en gratis activiteiten voor kinderen. Dit brengen ze in beeld en het eindproduct
wordt getoond in de wijk om ook andere kinderen te informeren. In een andere wijk wordt gewerkt met een
filmpje, een nieuwsbrief, in een wijk gaan ze met een fotograaf op stap en in een andere wijk willen ze een
krantje maken.
-

Leergeldkids

Men speelt met het idee om met teams/ambassadeurs in de wijk te werken en kinderen die in armoede leven
regelmatig bij elkaar te laten komen om signalen te geven over noden. Een voorbeeld ervan is de stichting
Leergeld Den Haag. Op basis van hun bevraging bleek dat veel kinderen geen schoolspullen kunnen komen,
daarna werd een samenwerking opgestart met de gemeente en winkelketens zodat waardebonnen bezorgd
werden aan een heel aantal kinderen. Stichting Leergeld geeft financiële ondersteuning aan ouders die op
bijstandsniveau leven, zodat hun kinderen niet in een sociaal isolement terecht komen. (zie ook
www.leergeld.nl)
-

Stadjerpas

De stadjerpas is een pas van de gemeente Groningen die bepaalde doelgroepen kortingsbonnen geeft voor
allerhande activiteiten.
-

Tweedehands goederen voor kinderen

Gezinnen krijgen tegoedbonnen voor de aankoop van tweedehands goederen in de kringloopwinkels van de
stad. Er blijkt een grote nood aan kinderkleren te zijn. In tweedehandswinkels blijken die niet altijd voorradig.
Nu leeft het idee om iets op te starten waar spullen voor kinderen gebundeld worden, zodat ouders op één
plek alles vinden voor hun kinderen.
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-

Kindpakket: kind staat centraal

In het kindpakket staan kinderen centraal. Het is belangrijk dat alle maatregelen die genomen worden ook ten
goede komen van de kinderen. Daarom wordt ook bekeken hoe men ouders het best kan bereiken over de
regelgeving en de mogelijkheden. In de STIP-punten in de verschillende wijken wordt informatie verdeeld.
Daarnaast gaat men ook mensen aanspreken. Telefonisch gaan vrijwilligers en studenten gezinnen bellen en
informatie geven over het kindpakket. Indien de mensen akkoord zijn wordt hun extra informatie gegeven via
de scholen en de stip. Het is belangrijk dat ook alle professionals het kindpakket kennen en weten wat het
bevat en wat mogelijkheden zijn voor mensen in armoede.
-

Lesmateriaal voor scholen

De Groningse kredietbank biedt lessen op school aan over geld, sparen en andere financiële aspecten. Deze
lessen richten zich op kinderen, maar ook op ouders.
-

Informatiesessies over armoede

Er werden ook informatiesessies over armoede georganiseerd voor professionals, zodat iedereen de
verschillende aspecten over leven in armoede en daaraan gekoppelde uitdagingen vanuit verschillende
perspectieven leert zien. Hiervoor werd in eerste instantie een externe organisatie voor ingeschakeld maar
momenteel wordt herbekeken hoe deze infosessies vorm zullen krijgen.

4.3.

Extra financiële middelen

Naast alle acties worden ook extra financiële middelen opengesteld. Zo is er een flexibel noodfonds, waarmee
onvoorziene kosten gedekt kunnen worden. Dit flexibel noodfonds is in het leven geroepen omdat men
vaststelde dat de bestaande regelingen niet altijd toereikend zijn. Verder is er ook een ideeënfonds voor
wijkbewoners, kinderen en jongeren die zelf iets willen opstarten in het kader van het Kindpakket. En tot slot
kunnen (Venster)scholen in 2014 een aanvraag indienen voor kinderen in armoede, onder de noemer
‘impulsgelden’.
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5. Vreedzame wijk
“De Vreedzame Wijk streeft naar een gezamenlijke pedagogische visie bij instellingen in de wijk die met
kinderen en jongeren werken. Hiermee bedoelen we dat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de
opvoeding van onze jeugd. We creëren een pedagogische samenhang in de wijk door de leefwerelden van het
kind aan elkaar te verbinden. De verbinding tussen school, straat en thuis” (Brochure Vreedzame Wijk,
Groningen).
In de wijk Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk en de wijk Lewenborg werd gestart met een Vreedzame Wijk. De
volgende vragen gaven aanleiding: “Wat is er aan de hand met onze jeugd? Durven wij onze kinderen en de
kinderen uit onze buurt aan te spreken? Geven we een compliment als we goed gedrag zien? Voelen we ons
medeverantwoordelijk voor onze buurt en jeugd in de wijk?”
De instellingen in de wijk SPT vinden het belangrijk om samen te werken aan een positief opvoedklimiaat.
Daarom werd het pogramma van de Vreedzame wijk opgestart. Op basis van eenzelfde pedagogische aanpak
leren kinderen sociale vaardigheden en om een democratische burger te zijn.
De Vreedzame Wijk groeide uit de Vreedzame School. In de Vreedzame School wordt gewerkt aan sociale
verbondenheid en leren leerlingen conflicten op een positieve manier op te lossen. Het is dus een compleet en
integraal programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap in het basisonderwijs. Door het
programma open te trekken van scholen naar de wijk wordt een verbreding van de werking ingezet. Zo wordt
voor kinderen duidelijk dat dezelfde verwachtingen, regels en afspraken gelden. Een belangrijk onderdeel is de
betrokkenheid van buurtbewoners en ouders.

Figuur: Vreedzame Wijk (bron: www.devreedzameschool.net)
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De aanpak van de Vreedzame Wijk verloopt als volgt: in eerste instantie wordt ingezet op het benutten en
versterken van wat kinderen meekrijgen op school. Dit alles wordt gefaseerd volgens het schillenmodel (zie
figuur), het wordt verankerd in de deelnemende organisaties. Centraal staat het leggen van verbindingen, het
trainen van verschillende actoren en zorgen dat de visie van Vreedzame Wijk een onderdeel wordt van de
werking van alle betrokkenen.

6. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Voor- en Vroegschoolse educatie is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Voorschoolse
educatie wordt aangeboden door peuterspeelzalen en organisaties voor kinderopvang, dus voor peuters van
2,4 en 3 jaar. Gemeenten dragen hier de verantwoordelijkheid. Consultatiebureaus screenen kinderen en
verwijzen – indien nodig- door naar VVE-programma’s. In Groningen kunnen kinderen die in aanmerking
komen vier dagdelen naar het programma komen. Vroegschoolse educatie richt zich op kinderen uit groep 1 en
2 van de basisschool. De scholen zelf verzorgen deze programma’s. Aan een aantal VVE programma’s is ook
een luik VVE-thuis verbonden. In dat luik wordt ervoor gezorgd dat wat tijdens VVE gebeurt, ook een luik
krijgen bij kinderen thuis.

In de programma’s wordt vooral ingezet op taalachterstand, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling wordt
in rekening gebracht.
In 2009 formuleerde de Gemeente Groningen een richtinggevend kader om kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk in Groningen te harmonizeren. De ambitie luidde als volgt: “Groningen, een stad waar alle
jonge kinderen gelijke kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen”. Een aandachtspunt was VVE,
waarvoor een aantal kwaliteitscriteria geformuleerd werden. In 2012 vond een tussentijdse evaluatie plaats.
Om de kwaliteit van VVE te verhogen wordt van 2013-2015 ingezet op verschillende aspecten. Uit een
evaluatie van de leidsters, bleek dat het taalniveau verbeterd kan worden. Er wordt daarom gewerkt aan het
taalniveau. Daarnaast wil men dat meer pedagogisch medewerkers een hogere beroepsopleiding (HBO)
gevolgd hebben. Momenteel hebben de meesten een MBO (middelbare beroepsopleiding). Ook op niveau van
de rijksoverheid wordt hierop ingezet. Via incidentele scholing wordt het niveau van de begeleidsters
verhoogd. Er wordt ook coaching on the job voorzien, zodat de deskundigheid verhoogd wordt:
opbrengstgericht werken staat daarbij centraal, alsook het werken aan de doorgaande lijn. Daarnaast wordt
ook een kindvolgsysteem ingevoerd en schakelklassen. De ouderbijdrage wordt verlaagd, er is een bijzonder
systeem voor armoede ingevoerd, zodat ouders die het nodig hebben minder moeten betalen. Tot slot wordt
ook gewerkt met ouders. Dit op verschillende vlakken: het informeren van ouders over de programma’s, het
uitbouwen van een gericht ouderbeleid, en het stimuleren van ouders om thuis ontwikkelingsstimulerende
activiteiten te doen.
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