
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 Bergen op Zoom weergegeven.

Toelichting
In het Coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Bergen op Zoom is het volgende opgenomen: 
 
"Iedereen krijgt de kans om mee te doen in onze samenleving en kinderen krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen 
en te benutten. Iedereen krijgt de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot een niveau waarop een meer betekenisvol leven te 
leiden is." 
 
Deze doelstelling past in onze ogen precies in de doelstellingen van de Gelijke Kansen Alliantie. De gemeente Bergen op 
Zoom kent door de sociaal-culturele opbouw van de bevolking een groot aantal kinderen die door hun sociaal-culturele 
achtergrond minder kansen hebben.

Agenda Afspraak
Bestuurlijk overleg DOEL

1. Voortgang GKA-Agenda Bergen op Zoom 
2. Lokale Educatieve Agenda

FREQUENTIE

1. 1 keer per jaar 
2. 2 keer per jaar

SAMENSTELLING

1. Wethouder Onderwijs, beleidsadviseurs, regiocoördinator Gelijke Kansen 
Alliantie 
2. Wethouder Onderwijs directeuren kinder- en peuteropvang, directeuren 
basisscholen, bibliotheek, Cultuurbedrijf

Beleidsoverleg DOEL

1. Kennisdeling en voortgang GKA-Agenda 
2. Werkgroep VVE

FREQUENTIE

1. 2 keer per jaar 
2. 6 keer per jaar

SAMENSTELLING

1. Beleidsadviseurs, regiocoördinator Gelijke Kansen Alliantie 
beleidsadviseurs omliggende gemeenten 
2. Beleidsadviseurs, vertegenwoordigers van kinder- en peuteropvang, 
basisscholen, bibliotheek, Thuiszorg West Brabant (consultatiebureau)

Agenda Afspraak
Analyse DATA PARTIJEN

bijvoorbeeld: DUO, CBS, Inspectie

Lopend Onderzoek ONDERZOEKSVRAGEN PLANNING

Onderzoek Wensen

Agenda Afspraak
Communicatie KENNISDELING

Kennisdeling LOKAAL

Vorm, frequentie, doelgroep
THEMATISCH

Vorm, frequentie, doelgroep
LANDELIJK

Vorm, frequentie, doelgroep



Overige Agenda Afspraken

Type Afspraak                                             Specificering                                                                                          Planning

Beschikbaar stellen 
onderwijsambassadeursspel

Het spel kan worden gebruikt door andere 
gemeenten en scholen, Mogelijk kan een uitgever 
bereid gevonden worden om dit spel verder te 
ontwikkelen.

2020 en verder

Delen werkwijze 
onderwijsambassadeurs

Welzijnsorganisatie WijZijnTraverse heeft een 
programma ontwikkeld om 
onderwijsambassadeurs te werven, te trainen en 
te begeleiden. Dit programma kan gedeeld worden 
met andere qemeenten.

2020 en verder

Interventie 1

Naam interventie Onderwijsambassadeurs

Betrokken partijen Gemeente, Schoolbesturen Lowys Porquinstichting, ABBO, Islamitische basisschool El 
Feth, WijZijnTraverse, basisscholen Het Kompas, Anton van Duinkerken, Grebbe, School Oost, Het 
Palet, Octopus en El Feth

Doel interventie Het opleiden van ouders om informatie over het Nederlandse Schoolsysteem over te brengen aan 
ouders met dezelfde culturele achtergrond

Doelgroep Alle ouders die potentieel onderwijsachterstanden kunnen oplopen

Activiteiten Het ontwikkelen van een Onderwijsambassadeursspel 
Tra¡nen van onderwijsambassadeurs in het spel en de kennis die daaronder ligt 
Training van ouders om zelfbewust voor een groep te staan 
Het spelen van het onderwijsambassadeursspel met ouders met dezelfde culturele achtergrond

Planning Juni 2018 - januari 2019: Werving onderwijsambassadeurs 
September 2018 - maart 2019: Ontwikkeling onderwijsambassadeursspel 
 
Opleiding onderwijsambassadeurs 
September 2019 - december 2019: Start begeleiding onderwijsambassadeurs voor andere ouders 
Januari 2020 - december 2020: Voortzetting en uitbreiding van het project onderwijsambassadeurs, 
indien mogelijk wil de gemeente Bergen op Zoom daar een aanvullende subsidie voor indienen

Monitoring en evaluatie Monitoring: continu 
Evaluatie: 4e kwartaal 2019

Begroting € 150.000,-

Financiering € 70.000,- financiering vanuit de subsidie i.k.v. de Gelijke Kansen Alliantie (lopende subsidie) 
€ 20.000,- co-financiering scholen 
€ 60.000,- co-financiering gemeente Bergen op Zoom

Interventie 2

Naam interventie Taalbevordering zij-¡nstromende nieuwkomers in het Primair Onderwijs

Betrokken partijen Gemeente, scholen, WijZijnTraverse, Bibliotheek, Taalhuis

Doel interventie - Een intensiever taalaanbod bieden aan zij-inst 
- Het bevorderen van de deskundigheid van docenten uit het PO in NT2



Doelgroep - Anderstalige leerlingen op basisschoolleeftijd die minder dan een jaar in Nederland wonen en de 
Nederlandse taal nog moeten leren 
- Docenten van basisscholen

Activiteiten - Deskundigheidsbevordering docenten basisonderwijs in NT2 
- Creëren van aanbod van extra taal aan kinderen op de basisschool die korter dan een jaar in 
- Nederland wonen en de Nederlandse taal nog moeten leren 
- Bevordering leren Nederlandse taal aan de ouders van de nieuwe leerlingen 
- Inzet van onderwijsambassadeurs om ouders van deze kinderen te bereiken

Planning Schooljaar 2019-2022

Monitoring en evaluatie Evaluatie: 4e kwartaal 2020 
Monitoring: ieder half jaar

Begroting € 150,000,-

Financiering Projectsubsidie Gelijke Kansen € 70.000,- (nieuwe subsidieaanvraag) 
Co-financiering scholen € 35.000,- 
Co-financiering gemeente € 45.000,-

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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