
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 Súdwest-Fryslân weergegeven.

Toelichting
Ieder kind moet, ongeacht afkomst of de inkomenssituatie van de ouders, zoveel mogelijk dezelfde kansen hebben tot 
talentontplooiing en succes in het onderwijs en daarna. Hier maken de gemeente Súdwest-Fryslân en de Gelijke Kansen 
alliantie zich gezamenlijk hard voor, door diverse initiatieven aan te jagen en te ondersteunen die zich hiervoor inzetten.

Agenda Afspraak
Bestuurlijk overleg DOEL

Bespreken voortgang, actualiteit, knelpunten, nieuwe ideeën;bijsturen 
agenda

FREQUENTIE

1 keer per half jaar

SAMENSTELLING

Wethouder Onderwijs SWF 
Betrokken ambtenaren SWF, regiocoördinator GKA

Beleidsoverleg DOEL

Voortgang van in agenda opgenomen afspraken; bijsturing uitvoering 
lopende afspraken

FREQUENTIE

1 keer per 3 
maanden

SAMENSTELLING

Betrokken ambtenaren SWF 
Regiocoördinator GKA

Agenda Afspraak
Analyse DATA

In 2e helft 2019 nader aan te vullen met specifieke 
wensen t.a.v. data en dashboard Gelijke Kansen

PARTIJEN

Lopend Onderzoek ONDERZOEKSVRAGEN

Onderzoek effecten weekendschool op langere termijn 
(zelfvertrouwen, toekomstperspectief, sociale 
verbondenheid), Janneke Metselaar, lector Zorg voor 
de Jeugd NHL Stenden Hogeschool

PLANNING

Start schooljaar 2019/2020

Onderzoek Wensen
Effectiviteit diverse varianten weekendschool

Agenda Afspraak
Communicatie KENNISDELING

Kennisdeling LOKAAL

Behoefte aan lokale 
kennisdeling wordt in tweede 
helft 2019 nader bepaald op 
basis van behoefte scholen, 
gemeente SWF en betrokken 
(maatschappelijke) 
organisaties

THEMATISCH

(Virtuele) kennisdeling over 
extra onderwijs/
weekendscholen/
zomerscholen 
Deelnemers: aanbieders 
weekendschool, deelnemende 
scholen, gemeenten 
Frequentie: jaarlijks

LANDELIJK

Overige thema's waarbij de 
gemeente SWF, scholen in de 
gemeenten, betrokken 
maatschappelijke organisaties 
aan kennisdeling willen doen, 
worden in tweede helft 2019 
bepaald

Overige Agenda Afspraken

Type Afspraak                                             Specificering                                                                                          Planning



De agenda wordt stapsgewijs 
vormgegeven. De voorliggende 
agenda wordt in de loop van 
2019 aangevuld, in overleg 
tussen gemeente SWF, scholen 
en de Gelijke Kansen Alliantie

De gemeente SWF organiseert hiervoor 
'kansengelijkheidstafels'. Intern gemeente SWF, 
met beleidsambtenaren werkzaam op 
beleidsterreinen rond gelijke kansen.  Extern, met 
scholen, VVE, maatschappelijke organisaties

2e helft 2019

Interventie 1

Naam interventie Weekendschool SWF 
 
De interventie bestaat uit twee delen: 
 
1. Uitbreiding Weekendschool SWF 
Uitbreiding van het bestaande initiatief: 
- met aanbod tweede jaar op huidige locatie (Sneek) 
- aanbod op tweede locatie in SWF (nader te bepalen;bijvoorbeeld Bolsward of Koudum) 
- aanbod voor oud-leerlingen 
2. Weekendschool XTRA: 
- aanbod van doelgroep van 12 tot 18 jaar

Betrokken partijen - Gemeente SWF 
- Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân (maatschappelijk veld, onderwijs, bedrijfsleven) 
- Diverse basisscholen (aandragen potentiële leerlingen weekendschool) 
- Weekendschool Súdwest-Fryslân  
- Samenwerkingsverband Fultura/projectgroep Zomerkans (WeekendschoolXTRA)

Doel interventie Uitbreiding Weekendschool; uitbreiding bestaande initiatief:  
- Het verbreden van (toekomst)perspectieven van leerlingen in de bovenbouw van de basisschool 
en de onderbouw van het voortgezet onderwijs door het vergroten van hun kennis en inzicht op 
diverse vlakken, zoals wetenschap, techniek en cultuur. 
- Het benutten en ontplooien van de talenten van deze leerlingen op voormelde gebieden om hun 
zelfvertrouwen te versterken. 
 
WeekendschoolXTRA SWF richt zich op:  
- Het verbreden van (toekomst)perspectieven van jongeren van 12 tot 18 jaar door het vergroten 
van hun kennis en inzicht op diverse vlakken, zoals wetenschap, techniek en cultuur. 
- Het benutten en ontplooien van de talenten van deze jongeren op voormelde gebieden om er 
beter in te worden, zichzelf beter te leren kennen en zo hun zelfvertrouwen te versterken en een 
stap te zetten richting hun toekomst, uitstroom en beroep. 
- Het ondersteunen van jongeren bij studievaardigheden en sociale (basis)vaardigheden/
beroepsvaardigheden om schooluitval te voorkomen en ze sterker te maken in sociale en 
maatschappelijke contacten, door ze een netwerk te bieden en ze te ondersteunen bij het 
verkennen naar mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding. 

Doelgroep Weekendschool SWF is gericht op gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen van 10 tot 15 jaar die 
vanwege oorzaken buiten henzelf minder mogelijkheden hebben om in aanraking te komen met 
onderwerpen als wetenschap, cultuur en techniek en maatschappij (bijvoorbeeld kinderen uit 
minimagezinnen, kinderen van statushouders, kinderen waarbij een ouder of broertje of zusje 
ernstig ziek is, kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben). 
 
Uitbreiding Weekendschool SWF:   
- Leerlingen groep 7  
- Leerlingen groep 8 
- Op termijn: oud leerlingen (toegang blijven bieden tot netwerken en eventueel inzet als junior-
assistent in weekendschool) 
 
WeekendschoolXTRA:  
Gemotiveerde jongeren van 12 tot 18 jaar die extra aandacht en een extra steuntje in de rug 
kunnen gebruiken om welke reden dan ook. 



Activiteiten Uitbreiding Weekendschool SWF 
- 1e jaar, eens per 2 weken van oktober t/m juni. Les van gastdocenten. Thematisch aanpak 
- Eventueel verlenging naar 2e jaar, met nadruk op verdieping en talentontwikkeling. 
- Aandacht voor goed burgerschap en een positieve omgang met elkaar. 
- Uitbreiding in toekomst met workshops & mentoraat voor alle oud-leerlingen, een aantal keer per 
jaar (toegang tot netwerk, eventuele mogelijkheid om als junior-assistent te helpen in de klassen). 
 
Weekendschool XTRA: 
In samenwerking bieden Zomerkans en Weekendschool SWF  een eenjarig traject met mogelijkheid 
voor verlenging van een jaar, in met name de vakanties en de weekenden. Specifiek aanbod voor 
de drie leeftijdscategorieën: 
12-15 jaar - gericht op horizonverbreding 
15-17 jaar - de keuze, gericht op werk 
18plus - zelfstandig  ‘de wereld in’

Planning Uitbreiding aanbod locatie Sneek 
2019-2020   1e jaars groep: 7 25 leerlingen, 2e jaars groep 8: 25 leerlingen 
2020-2021   1e jaars groep: 7 25 leerlingen, 2e jaars groep 8: 25 leerlingen, oud-leerlingen: 25 
2021-2022   1e jaars groep: 7 25 leerlingen, 2e jaars groep 8: 25 leerlingen, oud-leerlingen: 50 
 
Aanbod tweede locatie 
2019-2020   1e jaars groep: 7 25 leerlingen 
2020-2021   1e jaars groep: 7 25 leerlingen, 2e jaars groep 8: 25 leerlingen 
2021-2022   1e jaars groep: 7 25 leerlingen, 2e jaars groep 8: 25 leerlingen, oud-leerlingen: 25 
De intentie is het aanbod van de weekendschool ook na deze schooljaren te continueren. 
 
Weekendschool XTRA: 
Beoogde start: 1 januari 2020, met 12  leerlingen in elke leeftijdscategorie. 
De intentie is dit aanbod jaarlijks te continueren

Monitoring en evaluatie Na iedere Weekendschool- en Zomerkansperiode wordt een evaluatieverslag opgesteld (inhoudelijk, 
gericht op de uitgevoerde activiteiten, doelstellingen e.d.) en een financieel gegeven (inkomsten en 
uitgaven).

Begroting Zie bijlage 4

Financiering Meerjarige financiering door gemeente SWF 
GKA-subsidie

Experiment 1

Naam Experiment Nvt

Betrokken partijen

Doel experiment

Doelgroep

Activiteiten

Planning

Monitoring en evaluatie

Begroting



Financiering

Community

Naam Community In de tweede helft van 2019 wordt nader bepaald welke scholen willen aansluiten bij welke 
communities.

Betrokken partijen

Doel Community

Doelgroep

Activiteiten

Taken en Rollen
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