Samenwerken aan kansengelijkheid
Aanzet maakt samen met het onderwijs werk van kansengelijkheid
Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het onderwijs.
Het verbinden van de drie leefwerelden - school, thuis en de wijk - is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen.
Bron: gelijke-kansen.nl
Om het aanbod aan kansrijke interventies regionaal te versterken, te verbreiden en te verankeren zet Aanzet de komende jaren volop in op
samenwerking met het onderwijs vanuit vijf pijlers.

1. Strategische alliantie kansengelijkheid
Om te komen tot een integrale aanpak gelijke kansen wil Aanzet een strategische alliantie aangaan met
gemeentes, het onderwijs en maatschappelijke partners gebaseerd op een gedeelde visie, relatie en
ambities om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen.

2. Partnerschap met ouders
Ouders zijn onmisbare partners in het vergroten van kansen van kinderen. Aanzet biedt handvatten aan
professionals om vorm te geven aan het partnerschap met ouders. Onze programma’s zijn gericht op het
vergroten van ouderbetrokkenheid, taalstimulering en opvoedondersteuning op school, thuis en in de wijk.

3. Gezamenlijk plan van aanpak
Vanuit een gezamenlijk plan van aanpak biedt Aanzet vraaggestuurd onderwijs- en opvoedondersteuning in de
peuteropvang en op de basisschool in een doorgaande lijn aan ouders en kinderen van 1 tot 13 jaar. Wij
ondersteunen het onderwijs én ouders door mee te denken en met extra helpende handen flexibel maatwerk te
bieden op school, thuis en in de wijk.

4. Bruggen bouwen tussen onderwijs en zorg
Aanzet wil samen met het onderwijs en maatschappelijke partners investeren in preventie en jeugdhulp.
Hierdoor geven wij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben meer kansen. Aanzet zet in op eigen
kracht, sociale netwerkversterking, vroegtijdig signaleren en verlagen van de drempel voor ouders voor het
vragen en accepteren van hulp.

5. Academische werkplaats
Vanuit een academische werkplaats wil Aanzet de brug slaan tussen praktijk en wetenschap. We trainen
professionals en verbinden hen in kennisnetwerken, waarbij in het bijzonder aandacht is voor evidence informed
werken. Samen met het onderwijs en maatschappelijke partners willen we bijdragen aan de ontwikkeling en
implementatie van effectieve programma’s om kansengelijkheid te bevorderen.

De proeftuin als methodiek
Aanzet neemt het initiatief om met onderwijs en opvang een aantal proeftuinen in te richten. Onze ambitie: écht
het verschil kunnen maken voor kinderen die het meest kwetsbaar zijn. Door kennis uit onderzoek te benutten,
interventies evidence-informed in te zetten en leraren, pedagogisch medewerkers én ouders zo goed mogelijk
toe te rusten en te ondersteunen. De proeftuinen zijn gekoppeld aan onderzoek.

Wat is een proeftuin?
In de proeftuin biedt een allround ouderconsulent ambulante
ondersteuning op school, in de klas én thuis. In de ouderkamer
ontmoeten ouders elkaar, ontwikkelen zij hun eigen talenten en
leren zij hun kinderen te ondersteunen. Het aanvullend aanbod
op maat is gericht op ouderbetrokkenheid, taalstimulering en
opvoedondersteuning. Gedacht kan worden aan Peuter- en Kleuterlabs,
Samen Digi-TAAL, Samen Leren, gezinsconsultaties en de Familieklas.
De bibliotheek op school of in de wijk kan aansluiten op onze
programma’s zoals de Boekfiets en de VoorleesExpress.

Wat kost dat?
De kosten voor een proeftuin liggen naar verwachting rond de € 15.000 op
jaarbasis. Afhankelijk van de inhoud van het aanvullende aanbod wordt een
meerprijs bepaald. De financiering van de proeftuin is afhankelijk van het
onderwijsachterstandsbeleid en verschilt per gemeente. In Vlaardingen en
Maassluis financiert de gemeente de proeftuin via een subsidieaanvraag van
Aanzet. In Schiedam worden de onderwijsachterstandsmiddelen via een
subsidieaanvraag bij de scholen belegd. De Schiedamse scholende kopen het
aanbod van Aanzet in.
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