
EEN OPTIMALE SCHOOLLOOPBAAN  
VOOR ELK KIND IN NIEUWEGEIN

Gemeente Nieuwegein werkt  

op allerlei manieren aan een 

optimale schoolloopbaan voor  

elk kind. Zo krijgt elk kind een 

goede start op school. We zetten 

ons in voor gelijke kansen om  

een diploma naar vermogen 

te halen en mee te doen in de 

maatschappij. 

We doen dit samen met onze 

partners in de stad zoals kinder-

opvang, onderwijs, bibliotheek en 

jeugdgezondheidszorg. Met elkaar 

laten we kinderen in een taalrijke 

omgeving opgroeien. We werken 

aan goed georganiseerde (school)

overgangen, talentontwikkeling  

en ondersteuning.

Onze educatief verbinders 

ondersteunen organisaties en 

inwoners bij het ontwikkelen 

van nieuwe initiatieven. 

Ook spelen we in op actuele 

problematiek, bijvoorbeeld 

leervertraging door de corona-

periode. Deze factsheet schetst 

een beeld van onze aanpak.

ONZE AANPAK 

WE VERGROTEN DE BETROKKENHEID  
VAN OUDERS

WE BEREIKEN MEER KWETSBARE  
KINDEREN EN JONGEREN

WE VERBETEREN DE OVERGANGEN  
TUSSEN KINDEROPVANG, BASISSCHOOL,  
MIDDELBARE SCHOOL EN MBO
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WE VERGROTEN  
DE BETROKKENHEID VAN OUDERS 

Leernetwerken  
voor professionals  
Professionals wisselen hun 
kennis over taalonderwijs en 
interculturele communicatie  
uit en inspireren elkaar.

• Gezinsbrede aanpak van 
laaggeletterdheid  
We gaan laaggeletterde ouders thuis 
ondersteunen bij het stimuleren van de 
taalontwikkeling van hun kind.

• Een ouderprogramma op elke school  
We gaan taallessen voor ouders aanbieden  
op elke school waar dat nodig is.

• Verbinding met inburgeringsconsulenten 
We gaan inburgeringsconsulenten inzetten 
om ouders enthousiast te maken voor actieve 
taalontwikkeling.

• Informele oudernetwerken  
We gaan ouders ondersteunen bij het opzetten 
van oudernetwerken. Zo kunnen zij elkaar 
helpen bij de (taal)opvoeding.

ZO DOEN WE DAT IN NIEUWEGEIN 

HIER GAAN WE IN 2022 OOK MEE AAN DE SLAG 

Thuis in taal  
Deze aanpak stimuleert 
samenwerking tussen opvang, 
onderwijs en ouders. Samen 
zorgen wij ervoor dat jonge 
kinderen in een taalrijke 
omgeving opgroeien. 

Taalvisite  
Vrijwilligers komen bij gezinnen 
met een taalachterstand thuis 
oefenen met taal. Ze lezen voor, 
doen taalspelletjes en leren 
ouders hoe ze zelf met hun kind 
kunnen oefenen.

Taallessen voor ouders  
op de basisschool  
Ouders met een taalachterstand 
krijgen taallessen op de 
basisschool van hun kind(eren). 

Taalbrigade Kids  
Kinderen van 0 tot 4 jaar die 
thuis geen of weinig Nederlands 
spreken kunnen in de 
bibliotheek oefenen met taal. 

Ouderovereenkomst  
Ouders ondertekenen een 
formulier met afspraken over 
meedoen aan het voorschoolse 
(VVE) aanbod op de 
peuteropvang. 

Breed informeren van 
netwerkpartners  
Maatschappelijke organisaties 
in de stad zijn op de hoogte 
van de mogelijkheden die het 
Onderwijskansenbeleid aan 
inwoners biedt.
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WE BEREIKEN MEER KWETSBARE  
KINDEREN EN JONGEREN

ZO DOEN WE DAT IN NIEUWEGEIN 
Taalatelier  
Kinderen met een niet-
Nederlandse taalachtergrond 
krijgen parttime of fulltime 
taalles. 

Bliksemstages en 
sollicitatietrainingen  
Leerlingen van de basisschool 
en het vmbo ontdekken tijdens 
bliksemstages welke beroepen 
er zijn en wat bij hun talenten 
past. Ook leren jongeren hoe ze 
succesvol kunnen solliciteren.

Bijeenkomsten  
voor mbo-studenten  
en het bedrijfsleven  
Mbo-scholen maken kennis met 
het Nieuwegeinse bedrijfsleven. 
Deze bijeenkomsten leiden tot 
concrete afspraken over stages 
en banen voor studenten.

Taalgein.nl  
Op deze website vinden ouders 
en jongeren informatie over 
taalontwikkeling. Er staan ook 
activiteiten in Nieuwegein op 
waar zij kunnen oefenen met 
taal.

Geynwijs  
als verbindende schakel  
Door extra inzet van 
Geynwijs is een intensieve 
samenwerking ontstaan bij 
casussen van jonge kinderen 
(0-4 jaar) tussen kinderopvang, 
jeugdgezondheidszorg en 
Geynwijs.

Zomeracademie  
Kinderen met een taal- 
achterstand kunnen meedoen 
aan dit vakantieprogramma.  
Ze oefenen extra met taal en 
leren vooral door spelenderwijs 
te doen. 

Jongerenloket voor 
jongeren tot 27 jaar  
Alle jongeren tot 27 jaar kunnen 
zonder afspraak terecht bij het 
jongerenloket. Ze krijgen gratis 
advies en ondersteuning bij 
vragen over onderwijs of werk.  
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Onderzoek: samenwerking met sport en cultuur  
We gaan onderzoeken welke partners met sportverenigingen en culturele organisaties kunnen 
samenwerken. Vervolgens brengen we hen met elkaar in contact.  



WE VERBETEREN DE OVERGANGEN  
TUSSEN KINDEROPVANG, BASISSCHOOL, 
MIDDELBARE SCHOOL EN MBO

Individuele begeleiding  
bij overstap  
Leerlingen vanuit het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs en het 
Praktijkonderwijs krijgen 
individuele begeleiding bij de 
overstap naar het mbo of de 
arbeidsmarkt. 
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• Onderzoek: overgang van basisschool 
naar middelbare school  
We gaan onderzoeken hoe de overgang van 
basisschool naar middelbare school zo goed 
mogelijk kan verlopen. 

• Resultaatafspraken  
We gaan afspraken maken met schoolbesturen 
over de resultaten van leerlingen met een VVE-
indicatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie).  

ZO DOEN WE DAT IN NIEUWEGEIN 
Aandacht voor  
zorgpeuters en ouders  
We zorgen ervoor dat jonge 
kinderen op tijd de juiste 
ondersteuning krijgen. Zo 
komen zij direct op een 
passende onderwijsplek.

Nieuw overdrachts-
formulier van opvang  
naar basisschool 

De kinderopvang gebruikt 
hetzelfde formulier voor elk 
kind dat de overstap naar de 
basisschool maakt. Dit zorgt 
voor een warme overdracht van 
belangrijke informatie, op een 
eenduidige manier.

Project School ’s cool  
Dit vrijwilligersproject koppelt 
thuismentoren aan leerlingen of 
gezinnen die een extra steuntje 
in de rug nodig hebben bij de 
overgang van basisschool naar 
middelbare school.
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MEER WETEN?  

Kijk op www.nieuwegein.nl/onderwijs 
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