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Kernboodschap  Via de subsidieregeling ‘School in de Wijk’ ontwikkelen school en maatschappelijk 

partners gezamenlijk aanbod waarmee kinderen zichzelf ontwikkelen en nieuwe 

talenten kunnen ontdekken. Dit ondersteunt kansengelijkheid en zorgt ervoor dat 

de school spil wordt voor activiteiten in de wijk. Hiermee draagt het programma 

indirect ook bij aan de leefbaarheid in verschillende Haarlemse wijken. Voor de 

subsidieregeling School in de Wijk is structureel jaarlijks € 190.000,- opgenomen in 

de programmabegroting. De subsidieregeling wordt na elke periode van drie jaar 

inhoudelijk geactualiseerd. De huidige subsidieregeling loopt eind 2021 af.    

Door de coronacrisis hebben in 2020/2021 weinig activiteiten doorgang kunnen 

vinden. De huidige subsidieregeling wordt met één jaar verlengd, tot 1 januari 

2023. Dit heeft geen financiële consequenties. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Geactualiseerde uitvoeringsregeling School in de Wijk 2019-2021 

(2018/259874) vastgesteld in collegevergadering 12 juni 2018. 

Besluit College  
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De huidige uitvoeringsregeling School in de Wijk te verlengen met één jaar, tot 

1 januari 2023.  
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1. Inleiding  
Sinds 2013 voert de gemeente de subsidieregeling ‘School in de Wijk’ uit. Via deze regeling 

organiseren basisscholen in samenwerking met partners uit de kinderopvang, welzijn-, sport-, 

cultuursector en pedagogische instellingen activiteiten gericht op ontwikkeling en welzijn van de 

leerling. De activiteiten vinden zowel binnen- als buiten schooltijden plaats. Zo worden er 

bijvoorbeeld reeksen van naschoolse theaterlessen aangeboden en zijn er workshops waarin 

leerlingen gezamenlijk gezond koken en bewegen. Via de subsidie wil de gemeente leerlingen gelijke 

kansen bieden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien en gezond en veilig op te groeien. 

Omdat het activiteitenaanbod op wijkniveau wordt ingericht, bevordert School in de Wijk indirect 

ook de leefbaarheid in de wijk. Voor de subsidieregeling School in de Wijk is structureel jaarlijks 

afgerond € 190.000,- opgenomen in de programmabegroting. De subsidieregeling wordt na elke 

periode van drie jaar inhoudelijk geactualiseerd.                                                       

In 2018 is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de eerder uitvoeringsregeling en is de huidige 

regeling vastgesteld (zie bijlage 1). Deze huidige uitvoeringsregeling startte op 1 januari 2019 en 

loopt eind dit jaar (december 2021) af. Door de situatie rondom corona hebben in de huidige 

subsidieperiode sinds medio maart 2020 weinig activiteiten plaats kunnen vinden. Daarnaast is een 

aantal (beleidsmatige) ontwikkelingen waarop beter ingespeeld kan worden als de regeling in 2022 

inhoudelijk wordt bijgesteld. Dit leidt tot het verlengen van de huidige uitvoeringsregeling School in 

de Wijk met een jaar, tot 1 januari 2023. 

2. Besluitpunten college 

 De huidige uitvoeringsregeling School in de Wijk te verlengen met één jaar, tot 1 januari 

2023.  

 

3. Beoogd resultaat 

Scholen en uitvoerende partners ruimte geven om hun huidige School in de Wijk-plannen af te 

kunnen ronden om kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontplooien met de school als spil voor 

activiteiten in de wijk. Daarmee op een zorgvuldige manier komen tot een nieuwe 

uitvoeringsregeling School in de Wijk per 2023. 

 
4. Argumenten 

1. Door de coronamaatregelen hebben de organisaties binnen School in de Wijk hun plannen in 2020 

en 2021 beperkt uit kunnen voeren. 

De verschillende samenwerkingsverbanden (clusters) die actief zijn binnen School in de Wijk hebben 

hun jaarplannen voor 2020 en 2021 maar heel beperkt kunnen uitvoeren. Door de verschillende 

lockdowns en beperkende maatregelen vanwege het coronavirus zijn veel activiteiten sinds medio 

maart 2020 afgelast of uitgesteld. Naar verwachting zullen de beperkende maatregelen nog een 

aantal weken tot maanden duren. Het verlengen van de huidige uitvoeringsregeling zorgt ervoor dat 

de leerlingen alsnog kunnen deelnemen aan het aanbod dat voor hen is voorbereid, als dit binnen de 

maatregelen van het Rijk weer mogelijk is.  
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2. Het verlengen van de uitvoeringsregeling past binnen ingezet beleid en de programmabegroting. 

De uitgangspunten van de huidige uitvoeringsregeling School in de Wijk dragen bij aan de in 

programma 1 (maatschappelijke participatie) genoemde doelstelling om kinderen gezond, veilig en 

gelukkig te laten opgroeien. Binnen School in de Wijk ontwikkelen school en partners gezamenlijk 

aanbod dat complementair is aan elkaar, en daardoor kinderen optimaal de ruimte geeft om zichzelf 

te ontwikkelen en nieuwe talenten te ontdekken (aansluitend bij het gedachtengoed van de 

Kansencirkel). De school is het centrum voor dit aanbod, waardoor het netwerk van maatschappelijk 

partners en de leefbaarheid in de wijk indirect ook worden verbeterd. Door de coronacrisis is 

bijdragen aan deze doelen misschien nog wel urgenter dan ooit, en dat kan goed binnen de huidige 

regeling.  

 
3. Een nieuwe uitvoeringsregeling per 2023 geeft ruimte voor aansluiting is bij beleidsmatige 
ontwikkelingen. 
Voor het (basis-)onderwijs zijn vanuit verschillende beleidsafdelingen (sport, cultuur, 

onderwijskansen, jeugd) subsidies ingericht die qua doelstelling met elkaar samenhangen. 

Gedurende 2021 wordt onderzocht in hoeverre deze subsidies beter op elkaar kunnen worden 

afgestemd. Het doel is een integrale aanpak waarbij het basisonderwijs één plan kan maken met 

activiteiten vanuit de verschillende invalshoeken. Dit is ook een wens vanuit schoolbesturen. 

Daarnaast zijn er momenteel door de herstelmaatregelen vanuit de coronacrisis (o.a. via het 

Nationaal Programma Onderwijs) veel ontwikkelingen gaande rondom het thema kansengelijkheid, 

en is nog niet geheel duidelijk hoe dit zal worden vertaald naar de uitvoering op de scholen.  

Doelstellingen van de School in de Wijk-regeling zijn ook onderdeel van bovenstaande 

ontwikkelingen. Om een nieuwe regeling School in de Wijk een waardevolle toevoeging te laten zijn 

voor het onderwijs in de wijken, is het raadzaam om ‘mee te varen’ op deze ontwikkelingen en de 

uitvoeringsregeling pas volgend jaar te actualiseren.  

4. Het verlengen van de regeling komt tegemoet aan de adviezen en wensen van de organisaties 

binnen School in de Wijk. 
In individuele gesprekken en bijeenkomsten heeft inspraak vanuit de betrokken organisaties op de 

huidige School in de Wijk- regeling plaatsgevonden. Hoewel alle organisaties op hoofdlijnen de 

inhoudelijke doelstelling van de regeling ondersteunen, hebben zij aanbevelingen gedaan over de 

subsidieregeling. Zo zijn de meeste organisaties kritisch op de verantwoordings- en toekenningseisen 

van de subsidieregeling. De gewenste veranderingen zijn dermate groot, dat er tijd nodig is om deze 

zorgvuldig te kunnen doorvoeren. Daarnaast vraagt het inschrijven op een nieuwe subsidieregeling 

veel tijd en energie van de organisaties in de stad, terwijl zij zich momenteel vooral moeten inzetten 

om de coronacrisis het hoofd te bieden. Het verlengen van de huidige regeling geeft zowel de 

gemeente als de maatschappelijke partners de tijd om een nieuwe subsidieperiode School in de Wijk 

inhoudelijk zorgvuldig vorm te geven.                   
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In het proces rondom de subsidieverstrekking kunnen in de aankomende periode al wel kleine 

aanpassingen plaatsvinden binnen de kaders van de huidige regeling. Zo is geopperd om de 

coördinatoren van School in de Wijk een andere rol te geven. De lessen uit deze pilots worden 

onderdeel van de uitvoering van de nieuwe regeling per 2023.  

5. Risico’s en kanttekeningen 
1. De situatie rondom corona blijft onzeker. 
De coronamaatregelen zijn voorlopig nog niet opgeheven, en ook is nog onduidelijk wat de (lange 

termijn-) effecten zijn van corona op het onderwijs, de organisaties en de wijken. Hoewel de 

verwachting is dat vanaf de zomer meer activiteiten mogelijk zijn, is het ook mogelijk dat (de nasleep 

van) de coronacrisis langer impact zal hebben op de uitvoering van de School in de Wijk-plannen. Bij 

voortzetting van de huidige regeling wordt nauw contact gehouden met de uitvoerende organisaties 

over de (on-)mogelijkheden binnen corona.  

6. Financiën 
Jaarlijks is afgerond € 190.000 structureel opgenomen in de programmabegroting (Onderwijs) voor 

School in de Wijk.  

7. Uitvoering 
Na besluitvorming worden alle School in de Wijk-clusters geïnformeerd. Bij een besluit tot verlenging 

zal ook het reguliere proces van voortgangsgesprekken en jaarplannen met de clusters tot aan 2023 

op dezelfde manier invulling krijgen.  

8. Bijlage 

1. Uitvoeringsregeling School in de Wijk 2019-2021 

 

 

 


