
Gelijke kansen door 
extra onderwijs
Wat komt er kijken bij het opzetten van extra onderwijs?

Dit document is bedoeld ter ondersteuning van mensen, organisaties of gemeenten die enthousiast zijn over het idee van extra onderwijs zoals dat wordt 

geboden door Petje Af, IMC Basis en de Weekend Academie, maar zich afvragen waar ze rekening mee moeten houden of wat er komt kijken bij het starten 

van een dergelijk initiatief. Het document bestaat uit een lijst met bewustwordingspunten en een set aan vragen om de wensen en behoefte t.a.v. extra 

onderwijs in kaart te brengen. Ook initiatieven die reeds een (weekend) programma voor extra onderwijs hebben, maar dit inhoudelijk of organisatorisch 

willen versterken, kunnen dit document gebruiken. 



1. 
Extra onderwijs starten is vaak vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  
Om je te laten zien wat er bij komt kijken volgen er een aantal 
bewustwordingspunten:
 

  Doelgroep
Extra onderwijs is van grote waarde op plekken waar het het hardst nodig is. Deze projecten 
hebben de meeste impact in gemeenten met hoge armoede problematiek. Vaak is binnen  
een gemeente een armoede en/of gelijke kansen beleid waarbij inzichtelijk is in welke buurten 
en wijken de grootste uitdaging ligt.

  Behoeften
Verschillende (bestaande) projecten kunnen overlap hebben. Bij het starten van een vergelijkbaar 
initiatief is het dan ook aan te raden om verkennende gesprekken te voeren met het onderwijs 
en de gemeente om te onderzoeken welke meerwaarde het nieuw te starten project heeft.

  Draagvlak
Bij het opzetten van een locatie zijn zowel gemeente, het (basis)onderwijs als verschillende 
financiële partners/ sponsoren betrokken. De betrokkenheid van deze partijen is van belang, 
niet alleen voor de start maar met name voor de verduurzaming van een project.

  Organisatie
Om een dergelijk programma te organiseren is een tijdsinvestering (van een betaalde kracht) 
van minimaal 16 uur per week per groep nodig voor voorbereiding, organisatie en uitvoering. 
Hiernaast zijn er afhankelijk van de vorm gastdocenten, bedrijven en/of tientallen vrijwilligers 
en stagiaires betrokken.

  Veiligheid
Voor het werken met kinderen is de emotionele en fysieke veiligheid het primaire uitgangs-
punt. Een VOG voor alle mensen die met kinderen werken, verzekering (indien niet onder 
schooltijd), meldcode kindermishandeling en een gebruiksvergunning (brandweer) zijn nodig 
bij het starten van een locatie.

  Financieel
Afhankelijk van de vorm ligt het benodigde bedrag voor een programma jaarlijks tussen de 
21.000 en 57.000 euro. Om dit bedrag bij elkaar te halen worden serviceclubs, het bedrijfsleven, 
gemeenten, schoolbesturen, fondsen en particulieren benaderd.
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2.  
De volgende set aan vragen ondersteunt bij het in kaart brengen  
van de wensen en behoefte t.a.v. extra onderwijs.  

1 Ik wil een initiatief starten.
 a. Ja
 b. Nee
 c.  Ik heb al een initiatief en wil aansluiten bij een landelijke organisatie  

en/of mijn programma inhoudelijk, methodisch en/ of organisatorisch versterken
 d. Ik wil onderzoeken wat het beste bij mij/mijn organisatie/ mijn gemeente past

2  Ik ben al bestuurder/ werk bij een dergelijk initiatief  
maar loop aan tegen problemen rondom.

 a. Verduurzaming/ financiering
 b. Het opzetten van samenwerking met inhoudelijke partners
 c. Het bereiken van de doelgroep
 d. Ouderbetrokkenheid
 e. Het kwalitatief vormgeven van het programma
 f. Het inzetten van gastsprekers
 g. Iets anders, namelijk….

   Behoefte

3  Ik weet in welke wijken/op welke scholen in  
mijn gemeente er behoefte is aan extra onderwijs.

 a. Ja
 b. Nee
 c. Weet ik niet, ik wil graag hulp bij het uitzoeken van deze vraag

4  Mijn gemeente heeft in haar beleid opgenomen dat zij armoede willen  
bestrijden en/of dat zij gelijke kansen voor kinderen belangrijk vinden.

 a. Ja, staat in het beleid
 b. Weet ik niet, ik wil graag hulp bij het uitzoeken van deze vraag
 c. Nee 
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  Draagvlak

5  Ik heb meerdere mensen in mijn netwerk gesproken en  
de behoefte om kansenongelijkheid aan te pakken wordt gedeeld. 

 a. Ja
 b. Nee

6  Ik heb contact met scho(o)l(en) die met mij wil(len)  
samenwerken om deze ongelijkheid aan te pakken.

 a. Ja
 b. Nee, ik wil graag ondersteuning bij hoe ik dat het beste aan kan pakken

7  Ik heb contact met iemand van de gemeente die met mij  
wil samenwerken om deze ongelijkheid aan te pakken.

 a. Ja
 b. Nee, ik wil graag advies over hoe ik dat het beste aan kan pakken

8  Ik heb een idee hoe ik aan financiële steun kan komen  
van (lokale) fondsen, bedrijven, serviceclubs en gemeenten

 a. Ja
 b. Nee, ik wil graag advies over hoe ik dat het beste aan kan pakken

  Programma

9  Ik zoek een initiatief dat zich primair richt op of wil mijn programma versterken met 
(meerdere antwoorden mogelijk):

 a. Talentontwikkeling
 b. Toekomstperspectief
 c. Vergroten van de wereld
 d. Kind en ouders samen
 e. Taalversterking
 f. Huiswerkbegeleiding
 g. Beroepsoriëntatie
 h. Burgerschap
 i. Sport en cultuur
 j. De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
 k.  Het ondersteunen van kinderen die nieuw zijn in Nederland  

(asielzoekers, vluchtelingen, arbeidsmigranten)
 l. Iets anders, namelijk….
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  Bewustwording

10  Veiligheid: ik ben mij ervan bewust dat voor het werken met kinderen de emotionele  
en fysieke veiligheid van groot belang is (denk aan een VOG, verzekeringen,  
gebruiksvergunning (brandweer), meldcode kindermishandeling).

 a. Ja, ik ben mij ervan bewust
 b. Nee, ik was hier niet van op de hoogte en wil hier graag meer over weten

11  Organisatie: om extra onderwijs voor een groep goed te kunnen organiseren is een 
tijdsinvestering van een coördinator van ongeveer 16 uur per week of meer nodig.

 a. Ja, ik ben mij ervan bewust
 b. Nee, ik was hier niet van op de hoogte en wil hier graag meer over weten

12  Financiën: extra onderwijs kost geld. Afhankelijk van hoe je dit organiseert moet je 
voor een programma voor tussen de 20 en 40 weken per jaar denken aan bedragen 
tussen de 21.000 en 45.000 euro per groep. 

 a. Ja, ik ben mij ervan bewust
 b. Nee, ik was hier niet van op de hoogte en wil hier graag meer over weten.

Meer informatie?

   Mail met

 • Petje af om een locatie in jouw gemeente op te zetten, post@petjeaf.nl
 • Weekend Academie om je te laten inspireren info@weekendacademie.nl 
 • IMC Basis om mee te helpen een locatie in jouw gemeente op te zetten, info@imcbasis.nl  
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Deze publicatie is opgesteld door Petje Af, Weekend Academie en IMC Basis, voor de GKA, d.d. 9/5/2019
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