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Werkdocument

• Voor leiding van de Plus-IKC’s (directie onderwijs en leidinggevende kinderopvang)

• T.b.v. de uitvoering van School & Omgeving (S&O)

• Dit document:
• Bevat alle relevante afspraken die gezamenlijk zijn gemaakt 

• Biedt een houvast voor de uitvoering van S&O

• Wordt steeds aangepast wanneer er nieuws is die voor de uitvoering van S&O van belang is



Doel School & Omgeving

Formeel in regeling:

Meer onderwijstijd voor kinderen, zodat kansengelijkheid in het 
onderwijs en gelijkwaardige deelname aan de maatschappij toeneemt.

Toepassing/uitvoering in Leeuwarden:

Onderwijs, kinderopvang (BSO) en gemeente werken samen om meer 
ontwikkel- en leertijd voor de basisschoolkinderen van 4-13 jaar te 
creëren. Zo bevorderen zij gezamenlijk de kansengelijkheid voor deze 
kinderen en hun toekomstige gelijkwaardige deelname aan de 
maatschappij. 



Financiering School & Omgeving

▪ Proloog is penvoerder en ontvangt een subsidie van de minister van 
OC&W

▪ De subsidie is voor het schooljaar 2022-2023 € 586.000,-

▪ Meer info is terug te vinden in de Subsidieregeling School en 
omgeving (Stb. 6 juli 2022, nr. 33295719).



Wat zijn de 
concrete 
afspraken?

▪ Twee uur naschoolse activiteiten per week, zoveel mogelijk voor
alle kinderen (inspanningsverplichting).

▪ Buiten de reguliere onderwijsuren, op reguliere onderwijsdag. 
Een goede afstemming tussen onderwijs en BSO is nodig om 
dubbeling en verdringing te voorkomen. 

▪ Start: vanaf 1 januari 2023, uiterlijk voor de voorjaarsvakantie.

• Periode van in ieder geval drie schooljaren:
01-08-'22 t/m 31-07-'23
01-08-'23 t/m 31-07-'24
01-08-'24 t/m 31-07-'25

▪ Gezamenlijk starten en gedurende de looptijd leren van elkaar 
(learning community) en kennisdeling landelijk



Aanvullende
voorwaarden 
en afspraken

• Activiteiten moeten op een openbare plek gepubliceerd worden 
(ikc-website of andere bestaande dragers).

• De activiteiten moeten worden uitgevoerd door professionals die 
in het bezit zijn van een VOG.

• Toekenning van de subsidie van de minister loopt per schooljaar 
en wordt ook per schooljaar vastgesteld.

• De subsidie is alleen voor naschoolse activiteiten voor leerlingen in 
de basisschoolleeftijd, niet voor ouderactiviteiten of weekend- en 
zomerschool.

• De activiteiten mogen de activiteiten van KvK niet vervangen: er 
mag geen dubbele financiering van activiteiten plaatsvinden. 



Verhouding School en Omgeving tot andere 
ontwikkelingen

Kansen voor Kinderen School en omgeving Leeuwarden Oost

Voor: 

IKC plus

Basis IKC’s

(Niet-IKC’s/IKC in oprichting)

Voor: 

IKC Plus

Voor: 

Bewoners Leeuwarden Oost, brede alliantie

Doel:

- Verminderen kansenongelijkheid

- Verbeteren kwaliteit opvang/onderwijs

- Versterken doorgaande lijn

- Inhalen ontwikkeling vertraging door COVID

- Integreren in aanvraag:  S en O

- Integreren in aanvraag: NPO

Doel: 

Activiteiten aanbieden aan kinderen om de kansengelijkheid te 

vergroten en  onderzoeken wat de relatie is tussen deze extra 

activiteiten en de groei van kansengelijkheid.

Doel: 

In een coalitie verbeteren van de leefbaarheid en de omgeving in 

Leeuwarden Oost. Het gaat om leven, werken, wonen, 

onderwijs/opvang, zorg, welzijn, cultuur en sport. 

Looptijd: 

8 jaar met een jaarlijkse aanvraag

Looptijd: 

3 jaar met jaarlijks vaststelling van beschikbaar budget. Daarna 

verlengen.

20 jaar



Programma S&O in verbinding met Kansen voor Kinderen 2

• Extra Naschoolse Activiteiten:
• Passend bij de langetermijnvisie en profiel van het IKC.

• Impactgericht werken: afgestemd op aandachtspunten op basis van 0-meting en duidingsgesprekken met Sinzer

• Via coördinatiepunt Sinne en SKF. 

• Er komt een overzicht van aanbod van partners: Sinne, SKF, Kunstkade, BV Sport en diverse aanbieders die al IKC’s actief zijn.

• Korte termijn (november 2022-maart 2023): activiteitenaanbod in kaart brengen 
en in samenspraak met IKC’s programmeren voor eerste helft 2023

• Lange termijn (vanaf maart 2023): ontwikkelen learning community, kennisdeling 
vormgeven, nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen

• Voor schooljaar 2023-2024: Nieuwe aanvraag KvK, daarin opnemen SO als apart 
onderdeel.



Planning


