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Onderwijs



Bestedingsdoelen Rijk

(Boven)schoolse maatregelen
Zomerschool, bijles, huiswerkbegeleiding, voorleeshulp, sport/cultuur/techniek, ouderbetrokkenheid, professionalisering

Voorschoolse periode
Inhalen uren voorschoolse educatie, extra begeleiding in de groep, extra inspanningen op toeleiding kinderen.

Zorg en welzijn
Extra jeugdhulp in school, schoolmaatschappelijk werk, aanpak (ziekte)verzuim, stimuleren sociaal-emotionele 
ontwikkeling

Bevorderen samenwerking in de gemeente
Inzet van pedagogisch medewerkers en jeugdartsen in het onderwijs

Thuiszitters
Bevorderen samenwerking onderwijs-zorg, stimuleren deelname thuiszitters aan activiteiten van gemeente of school



Thema’s gemeente & onderwijs samen

 Inzet op sociaal-emotionele achterstanden en kwetsbaarheden voor alle leerlingen

 Inzet op zorg in de scholen voor leerlingen met zwaardere ondersteunings- 
zorgbehoeften

 Inzet op cultuur, sport en natuurbeleving ter vergroting sociale vaardigheden en 
gezonde leefstijl

 Inzet op het vergroten van ouderparticipatie

 Inzet op het verbeteren van samenwerking en overleg tussen gemeente, onderwijs 
en arbeidsmarkt

 Inzet in aansluiting op de door de scholen al ingezette extra maatregelen



Reserveringen & verlengde looptijd

Te besteden t/m schooljaar 2024-2025: € 926.855 

Schoolmaatschappelijk werk & zorg op de scholen: € 250.000

Beleidsadviseur onderwijs & versterken samenwerking: € 100.000 

Cultuur/sport/natuur & sociaal emotionele ontwikkeling & 
ouderparticipatie & overlast gevende kinderen (12-min) € 288.427

Ideeën ingesprek.denhelder & JAR & kinderburgermeester € 288.428 



Waar staan we nu?

Schoolmaatschappelijk werk & zorg op de scholen
 SMW in pro-vso met Kopgemeenten en Samenwerkingsverband VO (aug-okt 2022)

Beleidsadviseur onderwijs & versterken samenwerking:
 Beleidsadviseur Onderwijs Den Helder (jan 2022)
 Lokaal en regionaal trekker onderwijs-zorg (vereenvoudigen) (juni-aug 2022)

Cultuur/sport/natuur & sociaal emotionele ontwikkeling & ouderparticipatie & overlast gevende 
kinderen (12-min)
 Cultuur/ natuur/ Sport & ouderparticipatie bestuursoverstijgend (niet gelukt)
 Cultuur/ natuur/ sport & ouderparticipatie per schoolbestuur (sep-nov 2022)

Ideeën ingesprek.denhelder & JAR & kinderburgermeester
 Enquête alle leerlingen voortgezet onderwijs i.s.m. JAR, Triade, Jongerenwerk en Scholen aan Zee (mei-okt 2022)
 Op basis enquête met leerlingen en oudergeledingen activiteiten ontplooien & realiseren (2023)
 Ingesprek.denhelder.nl: peiling effecten corona en maatregelen bij ouders/verzorgers (sep-dec 2022)
 Ingesprek.denhelder.nl: uitkomsten enquête omzetten in activiteiten (okt-dec 2022)



Participatieproces ouders
(vragen VVD)

Hoe worden ouders betrokken? 

 Bij de aanvragen voor cultuur/ natuur/ sport moeten scholen aangeven hoe 
ouders worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de plannen.

 Ouders (oudergeleding MR) wordt betrokken bij vertaling uitkomsten school-
enquête

 Ouders worden specifiek benaderd om te reageren op ingesprek.denhelder.nl 
(via media en scholen)



Hoe verder?

Vragen?

Wensen? 

Tips & Tops? 
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