
GKA- 
Agenda

Gelijke Kansen voor alle kinderen 
en jongeren, door het verbinden 
van school, thuis en omgeving.

“It takes a village to raise a child.” 

Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Het is 
belangrijk dat de talenten van alle kinderen en jongeren optimaal benut worden. 
Dat is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren zelf, 
maar ook voor de toekomst van onze samenleving. Wij werken daarom samen met 
scholen, onderwijsinstellingen, ouders en maatschappelijke organisaties om gelijke 
kansen in het onderwijs te bevorderen. Zo maken we het verschil!

Wij voeren in de periode 2019-2021 een gezamelijke GKA-Agenda uit. Wij zetten ons in voor:

Verbinding
Wij verbinden leefwerelden - school,  
thuis en omgeving - ter bevordering  
van een veilige en stimulerende omge-
ving voor alle kinderen en jongeren.

Effectiviteit
Wij maken op basis van ondersteunende 
data en onderzoek scherpe analyses. 
Deze analyses worden ingezet bij het 
vormgeven van effectieve interventies.

Kennisdeling
Wij werken actief samen en delen 
lokaal, regionaal en landelijk opgedane 
kennis met elkaar. Hiervan leren wij en 
bevorderen wij de kansengelijkheid.

Wethouder |   Gemeente |

Ingrid van Engelshoven | Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Arie Slob | Minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

datum plaats  

datum plaats  

portefeuille

datum plaats  



In de periode 2019-2021 voeren wij een gezamenlijke GKA-Agenda uit. In deze Agenda worden de 
gezamenlijke doelen en werkafspraken tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
en de gemeente Arnhem weergegeven.

Toelichting
In Arnhem willen we ervoor zorgen dat alle kinderen de kans krijgen om op te groeien tot gelukkige en weerbare burgers 
die mee kunnen doen in een steeds sneller veranderende wereld. Hierbij mag het geen rol spelen wat je achtergrond is of 
waar je geboren bent. In Arnhem krijgt iedereen gelijke kansen om zich te ontwikkelen. Zo geven we jongeren in Arnhem 
een vliegende start door zo vroeg mogelijk aandacht te geven aan het creëren van kansengelijkheid. Dat begint al bij -9 
maanden. Maar kansengelijkheid moet je blijven koesteren, dus we zetten ook in op kansen voor de toekomst door 
bijvoorbeeld in te zetten op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en aandacht te geven aan soepele overgangen 
tussen de verschillende onderwijssoorten. Doordat we over de hele lijn, van passende kinderopvang tot aansluiting op de 
arbeidsmarkt, aandacht besteden aan kansengelijkheid kunnen alle jongeren ook écht meedoen in Arnhem. 

Agenda Afspraak
Bestuurlijk overleg DOEL

Voortgangsbespreking
FREQUENTIE

2 keer per jaar

SAMENSTELLING

Wethouder H. de Vroome, vertegenwoordiger(s) OCW

Beleidsoverleg DOEL

Voortgangsbespreking
FREQUENTIE

2 keer per jaar

SAMENSTELLING

Bestuursadviseurs gemeente Arnhem & vertegenwoordiger(s) OCW 

Agenda Afspraak
Analyse DATA PARTIJEN

Radboud Universiteit Nijmegen of 
Kenniscentrum Sociale Innovatie Utrecht 

Lopend Onderzoek ONDERZOEKSVRAGEN PLANNING

Najaar 2019

Onderzoek Wensen
Sinds november 2018 is in Arnhem op 46 locaties Passende Kinderopvang ingevoerd. Met 
Passende Kinderopvang staan we voor inclusieve kinderopvang, waar ieder kind welkom is, in de 
eigen wijk naar de opvang kan en een passende aanbod krijgt. Ook kinderen met een specifieke 
ontwikkelingsbehoefte. De jeugdhulp komt naar het kind toe, in plaats van andersom. Passende 
Kinderopvang wordt vormgegeven door aanbieders opvang, specialistische jeugdhulp (zo 
voorliggend mogelijk), coaches Passende Kinderopvang, sociaal wijkteam, jgz en uiteraard met 
ouders en pedagogisch medewerkers. Er· is afgelopen 4 jaar gewerkt aan deze bouwstenen. We 
willen graag de resultaten en effecten van het project gemeten hebben. Draagt het project 
inderdaad bij aan inclusie en eerder en voorli end inzetten van jeugdhulp? 

Agenda Afspraak
Communicatie KENNISDELING

Kennisdeling LOKAAL THEMATISCH LANDELIJK



Overige Agenda Afspraken

Type Afspraak                                             Specificering                                                                                          Planning

Interventie 1

Naam interventie Soepele overgang PO-VO  

Betrokken partijen Presikhaaf University, Leerpark Presikhaaf, KC de Werf, de Parkschool, 't Venster, Titus College, 
Stichting Pas. 

Doel interventie Bevorderen van soepele overgang van de leerlingen van de scholen in het PO (KC de Werf en de 
Parkschool) naar de scholen in het VO ('t Venster, Titus College en het Leerpark) 

Doelgroep Jongeren die voor een overgang van het PO naar VO gaan in de wijk Presikhaaf. 

Activiteiten Inzetten van jongeren tussen 17 en 25 jaar van Presikhaaf University die worden gekoppeld aan 
leerlingen, ouders en VO scholen. De jongere maakt de leerling(en) en ouders wegwijs en helpt de 
VO school waar nodig verbinding te maken met de leef- en belevingswereld van leerling en ouders. 
Stichting PAS en Presikhaaf University verzorgen voor de ouders, samen met de deelnemende 
jongeren, een programma aan trainingen om de soepele overgang van 'hun' kind te bevorderen. De 
wensen en behoeften van het PO om kinderen goed voor te bereiden op het VO, vormt het 
uitgangspunt.

Planning Februari 2020 (start programma laatste halfjaar groep 8) 
September 2020 (start eerste jaar op het VO) 

Monitoring en evaluatie

Begroting

Financiering Subsidieaanvraag loopt bij doorstroomprogramma PO-VO van OCW 

Interventie 2

Naam interventie Vitesse Goals (onderdeel van Vitesse Betrokken) 

Betrokken partijen Vitesse Betrokken, Teams leefomgeving van gemeente Arnhem, diverse PO scholen in Arnhem 

Doel interventie Vitesse Goals staat voor Gezond Onderweg naar Actieve Leefstijl. De doelstelling is om bij te dragen 
aan een goede gezondheid en vitaliteit van Arnhemse kinderen. Concreet betekent dit dat ze 15% 
van de jeugdigen (4-12 jaar) in de gemeente Arnl1em bewuster gemaakt van een gezonde leefstijl 
ten opzichte van 2018. 30% van de deelnemers aan het naschoolse programma heeft zijn of haar 
levensstijl op het gebied van voeding, beweging en leefstijl structureel verbeterd. 

Doelgroep Jongeren in de leeftijdscategorie 4-12 jaar



Activiteiten Drie soorten activiteiten: 
1. Vitesse goals schoolprogramma: Middels een speciale interventie leren kinderen gedurende acht 
weken over gezonde leefstijl, voeding en beweging. Hierin wordt de koppeling gemaakt tussen een 
professionele voetballer en het kind. De interventie bestaat uit drie lesmodules voor groep 3-4, 5-6 
en 7-8. Tijdens de acht weken krijgen de kinderen wekelijks een theorieles en gymles die volledig in 
het teken staat van Vitesse GOALS. Door in te spelen op de verbeelding van kinderen middels hun 
voetbal idolen proberen wij bewustwording te creëren.  
2. Vitesse GOALS naschools sportprogramma (12 weken, kinderen 8-12 jaar met overgewicht): In 
samenspraak met de scholen worden kinderen met overgewicl1t, te lage sportparticipatie of 
bewegingsachterstand in een naschools programma van 12 weken positief beïnvloed om enerzijds 
plezier te ervaren in sporten en tevens iets te doen aan het veranderen van hun leefstijl. Dit me 
nauwe betrokkenheid van de ouders/verzorgers van de kinderen.  
3. Bewegen in de buurt: Na de naschoolse interventie begeleiden wij de kinderen, samen met de 
buurtsportcoach toe naar structureel sportaanbod of sportvereniging in de buurt zodat zij 
structureel blijven sporten.

Planning September 2019 gaan de activiteiten weer van start. 

Monitoring en evaluatie Monitoring op gestelde doelen. 

Begroting

Financiering Bijdragen vanuit zowel Vitesse Betrokken als Gemeente Arnhem 

Experiment 1

Naam Experiment

Betrokken partijen

Doel experiment

Doelgroep

Activiteiten

Planning

Monitoring en evaluatie

Begroting

Financiering

Community



Naam Community

Betrokken partijen

Doel Community

Doelgroep

Activiteiten

Taken en Rollen
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