
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 Groningen weergegeven.

Toelichting

Agenda Afspraak
Bestuurlijk overleg DOEL

Voortgang bespreken GKA-Agenda
FREQUENTIE

2 keer per jaar

SAMENSTELLING

Wethouder onderwijs Carine Bloemhoff, regiocoördinator GKA, 
beleidsadviseur onderwijs gemeente

Beleidsoverleg DOEL

Voortgang bespreken GKA-Agenda
FREQUENTIE

4 keer per jaar

SAMENSTELLING

Regiocoördinator GKA, beleidsadviseur onderwijs gemeente

Agenda Afspraak
Analyse DATA PARTIJEN

DUO, CBS, Inspectie, Gemeente

Lopend Onderzoek ONDERZOEKSVRAGEN PLANNING

Onderzoek Wensen
Data-analyse ten behoeve van onder- en overadvisering (waar komt het voor, welke factoren 
liggen daaraan ten grondslag?) en onderwijssegregatie

Agenda Afspraak
Communicatie KENNISDELING

Onderwijsinnovatiefestival 2019

Kennisdeling LOKAAL

Festival voor iedere 
betrokkene/onderwijsveld

THEMATISCH

Onderwijsinnovatie/gelijke 
kansen

LANDELIJK

Gezamenlijkheid

Overige Agenda Afspraken

Type Afspraak                                             Specificering                                                                                          Planning

Interventie 1



Naam interventie Samen werken aan schoolsucces

Betrokken partijen Openbaar Onderwijs Groningen & Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen

Doel interventie Middels een doorstroomprogramma op de scheidslijn tussen het primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs alle kinderen qelijke kansen in het onderwijs te bieden.  

Doelgroep Kinderen laatste groep basisschool, die op het punt staan de overstap te maken naar het voortgezet 
onderwijs en die thuis weinig ondersteuning krijqen, maar wel een hoog advies hebben. 

Activiteiten Warme overdracht po/vo; vergroten van de ouderbetrokkenheid door middel van gesprekken over 
talent/ambitie en vervolgonderwijs; huiswerkbegeleiding; vergroten taalbegrip; bevorderen 
samenwerken en studievaardigheden; vergroten ict-vaardigheden 

Planning 2018-2020

Monitoring en evaluatie Monitoring en evaluatie gebeurt door O2G op effect en bredere inzetbaarheid van de interventie

Begroting €100.000,-

Financiering Er is een subsidie aan het onderwijs toegekend vanuit het Ministerie Onderw1Js, Cultuur en 
Wetenschap

Interventie 2

Naam interventie Inzet brugfunctionaris

Betrokken partijen Gemeente Groningen, schoolbesturen primair onderwijs

Doel interventie De brugfunctionaris heeft een rol in het verder uitvoeren van het plan en vormgeven van het 
partnerschap tussen school en ouders ten aanzien van de ontwikkeling van de kinderen. Zodat de 
ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen verbetert.  

Doelgroep Leerlingen in het primair onderwijs met laag opgeleide ouders.  

Activiteiten De brugfunctionaris is aanwezig op de school. 14 scholen in aandachtsgebieden binnen de 
gemeente Groningen hebben een brugfunctionaris. De brugfunctionaris is de intermediair tussen 'de 
wereld van school' en 'de wereld van thuis'. Brug functionarissen zijn altijd verbonden aan de school 
en een team. Vaak zijn het onderwijskrachten. Ze zijn in dienst van school, maar worden betaald 
door de gemeente. Soms verlenen ze kortdurende hulp, al zijn ze geen zorgverlener. Wel weten ze  
waar ze moeten zijn voor de juiste hulp en ondersteuning.

Planning Van start gegaan in 2016. Loopt door voor onbepaalde tijd. September 2019 t/m 2021: evalueren  
van de werking, uitvoeren kennisdeling, onderzoeken van verbredingsmogelijkheden en vergroten  
van het bereik (meer scholen, kinderen en ouders).

Monitoring en evaluatie Door middel van data-analyse en evaluatie bepalen of de interventie ook elders ingezet kan/moet  
worden om gelijke kansen te bevorderen. Monitoren van succesfactoren. 

Begroting €400.000,- doorlopend; 
€250.000,- doorontwikkeling en opschaling

Financiering Subsudie vanuit de gemeente. Doorontwikkeling en opschaling middels cofinanciering (€140.000,-) 
vanuit de GKA. Aanvragende partij is altijd een schoolbestuur. 



Experiment 1

Naam Experiment Succes for All 

Betrokken partijen Rijksuniversiteit Groningen, Openbaar Onderwijs Groningen, Vereniging Christelijk Onderwijs 
Groninqen, Katholieke Onderwijs Centrale Groninqen, Hanzehoqeschool en Gemeente Groninqen 

Doel experiment Alle kinderen optimaal toerusten voor de toekomst met goede sociale vaardigheden en goede taal 
en leesvaardigheden

Doelgroep Primair onderwijs, groep 3 t/m 6  

Activiteiten De ontwikkeling van een lesprogramma van 1 groep beslaat 3 jaar en kent de volgende fasen: 
1. ontwikkeling, dit gebeurt in een klein verband.  
2. bijstellen/beproeven, nog met begeleiding vanuit Succes for All trainers.  
3. consolidatie, zelfstandig en zonder begeleiding. Hiermee Is het lesproqramma qeborqd. 

Planning In 2015 van start gegaan met ontwikkelen lesprogramma voor groep 3, tot 2019 doorontwikkeld tot 
groep 6. Vanaf 2019 doorontwikkeling ingezet voor groepen 6, 7 en 8. Loopt tot 2021.

Monitoring en evaluatie Alle fasen worden ondersteund en gemonitord door de Hanzehogeschool en rijksuniversiteit van 
Groninqen.

Begroting Per kalenderjaar +- €320.000,-

Financiering Subsidie vanuit de gemeente en andere betrokken partners. 

Experiment 2

Naam Experiment 16 uur voorschoolse educatie voor alle peuters vanaf 2 jaar 

Betrokken partijen De voorschoolse voorzieningen, het primair onderwijs en de Jeugdgezondheidszorg/GGD. 

Doel experiment Alle peuters vanaf 2 jaar 16 uur gebruik te laten maken van het voorschoolse aanbod, om zo alle 
kinderen dezelfde ontwikkelingsstimulering te kunnen bieden en zo achterstanden In de 
ontwikkeling te voorkomen.  

Doelgroep Alle peuters vanaf 2 jaar  

Activiteiten Stap 1: peuters vanaf 2 jaar krijgen een aanbod van 8 uur per week; vve peuters vanaf 2,5 Jaar 
krijgen een aanbod van 16 uur per week. 
Stap 2: alle peuters krijgen vanaf 2 jaar een aanbod van 16 uur per week. 
Stap 3: alle kinderen van 0-4 jaar krijgen een aanbod van 16uur per week. 

Planning Start vanaf 2018-2019, structureel doorlopend. 

Monitoring en evaluatie Jaarlijks monitoren in hoeverre de gemaakte afspraken leiden tot de realisatie van de gewenste 
ambities. Op basis van die uitkomsten bepalen of de afspraken moeten worden aangepast of niet. 
Ook wordt bijgehouden in hoeverre alle peuters in Groningen naar een voorschoolse voorziening 
kunnen gaan. 

Begroting Voor de peuters van ouders niet niet werken kost de uitbreiding van de uren voor het voorschoolse 
aanbod 1 tot 1,4 miljoen euro. 

Financiering Rijksmiddelen tot zover het onder het landelijk beleid valt. Voor de peuters van ouders die niet 
werken komt er een bijdrage vanuit de gemeente. 



Community

Naam Community Sociale inclusie

Betrokken partijen Onderwijsveld Groningen (KDV/BSO t/m MBO), de gemeente Groningen  

Doel Community Het komen tot een plan van aanpak om sociale inclusie binnen het onderwijs te bevorderen en de 
toenemende segregatie tegen

Doelgroep Alle leerlingen en studenten  

Activiteiten Bijeenkomsten voor de maatschappelijke coalitie organiseren. Vanuit daar verder kijken naar vorm 
en samenstelling.

Taken en Rollen
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