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Voorwoord

Zo investeren we in onderwijs en verbinden  
kennis- en onderwijspartijen aan elkaar, aan  
de culturele sector en aan het bedrijfsleven. We 
stimuleren onderwijsvernieuwing. En we facili-
teren inspirerende evenementen, zoals de Nacht 
van de Leraar die jaarlijks in oktober plaatsvindt. 
De gemeente en het onderwijs organiseren onder-
wijstafels om kennisuitwisseling te stimuleren; niet 
alleen voor bestuurders, maar juist ook voor 
docenten en onderzoekers. Daarnaast werken we 
samen met alle partners toe naar 2022: het jaar 
waarin Leiden European City of Science is. Een 
unieke kans om de hele wereld kennis te laten 
maken met Leiden als een echte kennis- en onder-
wijsstad, waarbij de rijke achtergrond van kennis, 
cultuur en historie mooi aansluit op het onderwijs-
klimaat van Leiden.

Nieuw is de Leidse Educatieve Agenda (LEA) die 
hier voor u ligt. Hierin hebben we, onderwijs-
partners en gemeente, onze ambities op het 
gebied van onderwijs voor de komende vier jaar 
vastgesteld. Dit stuk beschrijft op welke manier we 
gezamenlijk de kwaliteit van het onderwijs voor 
onze kinderen en jongeren willen verbeteren. 

Uiteraard zijn we als gemeente verantwoordelijk 
voor goede en duurzame onderwijshuisvesting. 
Nieuwe vormen van onderwijs en nieuwe samen-
werkingen stellen soms andere eisen aan gebou-
wen. Daarom gaan we samen met de onderwijsin-

stellingen ons Integraal Huisvestingsplan 2030 
herzien. Zo ontstaat letterlijk ruimte voor samen-
werking op allerlei thema’s. Denk aan de verbin-
ding van onderwijs en arbeidsmarkt waarbij we 
kinderen vroegtijdig willen enthousiasmeren voor 
techniek. En samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdhulp, waarbij er op jonge leeftijd aandacht 
voor de ontwikkeling van het kind is; thuis, in de 
wijk, op de  peuterspeelzaal en op de basisschool 
en ook voor leerlingen op latere leeftijd. We wer-
ken naar gelijke kansen voor ieder kind met aan-
dacht voor de overgangen in de schoolcarrière. 
Extra inzet op het gebied van taal, cultuur en sport, 
maar ook techniek en wetenschap. En elk kind 
heeft het recht om gezond te kunnen opgroeien. 
Het onderwijs speelt een belangrijke rol in het aan-
leren van gezond gedrag en het is belangrijk dat er 
voldoende kennis (beschikbaar) is over een gezon-
de, duurzame en actieve leefstijl. 

Zeven thema’s zijn concreet uitgewerkt zodat het 
niet bij ambities en praten blijft, maar we doel  
gericht aan de slag kunnen. Zo bieden we samen 
inspirerend onderwijs voor onze kinderen, onze 
jongeren en voor onze toekomst.

Leiden is een echte kennis- en onderwijsstad. Onze stad 
heeft alles in huis van peuterspeelzaal tot universiteit en 
dertien musea. Het onderwijs en de gemeente zetten zich al 
jaren gezamenlijk in om onze kinderen en jongeren het 
beste onderwijs van Nederland te bieden. Samenwerking 
tussen gemeente, scholen en andere onderwijsinstellingen 
is hierin een belangrijke sleutel.

Bestuurders Bestuurlijk Overleg Onderwijs 
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Rich van den Berg

Brian Groot
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Marieke van den  
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Marton de Pinth
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Iepe Roosjen

Annemarije van Overschot

Assya Elhanay
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Artho Jansen

Geert Snoep
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Inleiding 

De Leidse onderwijspartners van het primair, 
voortgezet en speciaal onderwijs en de gemeente 
Leiden hebben de afgelopen periode gewerkt aan 
het vormgeven van een gezamenlijke agenda voor 
de komende jaren. Dit heeft geresulteerd in de 
Leidse Educatieve Agenda 2019-2023 (LEA).  
De LEA bevat de gezamenlijke ambities op de 
belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar en 
geeft richting aan de gezamenlijke doelen, opgaven 
en uitvoeringsplannen. Daarbij worden diverse 
onderwijs (voorschool en vervolgonderwijs), ken-
nis, culturele en maatschappelijke partijen 
betrokken. 
Door keuzes te maken in hoofdthema’s in de LEA, 
focus aan te brengen in de gezamenlijke ambities 
en duidelijke afspraken te maken over de uitvoe-
ring, bereiken we gezamenlijk meer en kan het 
Leidse onderwijs nog meer floreren.  

Leeswijzer
De LEA bestaat uit zeven thema’s waarbij het eer-
ste thema Leiden, aantrekkelijke kennis- en onder-
wijsstad fungeert als overkoepelend thema. Elk 
thema is uitgewerkt in een ambitie, waarbij een 
aantal sub-thema’s zijn benoemd die helpen de 
ambitie te verscherpen en te behalen. Daarnaast 
zijn de gewenste effecten (wat merken we in de toe-
komst) en de inzet (waar zetten we op in) per thema 
beschreven. De acties (hoe gaan we dit bereiken) zijn 
in een aparte bijlage toegevoegd, in de vorm van 
het eerste uitvoeringsplan (2019-2020).  
In het uitvoeringsplan in de bijlage is een overzicht 
van de acties, het tijdpad (planning) en de samen-
werkende partijen (wie) opgenomen. Er zijn, naast 
de inzet van reguliere middelen, gemeentelijke 
middelen beschikbaar voor specifieke projecten/
inzet op de gemeenschappelijke (onderwijs)doelen 
van de LEA. 

In Leiden zetten het onderwijs en de gemeente zich al jaren 
gezamenlijk in op de verbinding met wat Leiden als kennis- 
en cultuurstad te bieden heeft voor onze kinderen en leer-
krachten. We streven ernaar een aantrekkelijke kennis- en 
onderwijsstad te zijn en te blijven. 

Inhoudsopgave

Inleiding  7

Thema’s en organisatie  8

1  Leiden, aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad  13

2 Internationale stad  17

3  Onderwijs en arbeidsmarkt 21

4 Onderwijs en Jeugdhulp 25

5 Gelijke Kansen 31

6 Gezondheid en bewegen 35

7  Duurzame onderwijshuisvesting  39

Bijlage Uitvoeringsplannen 2019-2020 41
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Thema’s en organisatie 
Leiden is ‘Leiden, Stad van ontdekkingen’, stad van (inter-
nationale) kennis en (historische) cultuur. Vanuit deze twee 
pijlers wordt de toekomstvisie voor Leiden verder vorm 
gegeven. Beide pijlers hebben een sterke verbondenheid 
met het onderwijs.

Kennis
Leiden is als kennisstad onlosmakelijk verbonden 
met het onderwijs. Zo heeft de gemeente in de 
afgelopen jaren naast haar wettelijke taken (op het 
gebied van onderwijshuisvesting, onderwijskansen 
en voortijdig schoolverlaten) ingezet op: het delen 
van kennis, bevorderen van samenwerking en 
onderwijskwaliteit, alsmede het positioneren van 
Leiden als kennisstad en aantrekkelijke onderwijs-
stad. Gemeente en partners zijn daarom in 2012 
gestart met het programma ‘Kennisstad’. Door 
gericht samen op te trekken, versterken we de 
positie van Leiden en de regio op het gebied van 
de kennisontwikkeling en de kenniseconomie. In 
2017 is De ‘Samenwerkingsovereenkomst 2017-
2021, Programma Leiden Kennisstad’ tussen 
Universiteit, LUMC, Hogeschool en de gemeente 
Leiden getekend. Er wordt onder andere actief 
ingezet op het versterken van onderwijs en onder-
zoek en de stad als lab. Hierbij wordt kennis van 
studenten, docenten en onderzoekers via projec-
ten ingezet voor stedelijke vraagstukken, waarbij 
de stad op haar beurt een relevante onderzoeks-
omgeving is voor kennisontwikkeling.

Cultuur 
Cultuur is een drijvende kracht voor de ontwikke-
ling, vitaliteit en levendigheid van de stad en haar 
inwoners. De aantrekkelijkheid van de stad wordt 
in belangrijke mate bepaald door onze podia, 
musea, kunsteducatie-organisaties, bibliotheek en 
makers. Cultuur in Leiden heeft, met al haar ken-
nis- en cultuurinstellingen, veel te bieden aan leer-
lingen en docenten.
In Leiden wordt ruim aandacht gegeven aan de 
meerwaarde die cultuur biedt om eigen talenten te 
leren kennen en te ontwikkelen en om nieuwe ken-
nis en vaardigheden (de zogenaamde ‘21st Century 
skills’) op te doen, die nodig zijn om te kunnen 

meedoen in de samenleving en op de arbeids-
markt. Cultuur helpt dergelijke competenties te 
ontwikkelen: creatief en nieuwsgierig te zijn, te 
reflecteren, oplossingen te bedenken, ideeën te 
verbeelden. 
Naast de fysieke omgeving ontwikkelt zich een 
digitale wereld. Daarom zijn cultuureducatie en 
cultuurparticipatie en initiatieven die cultuur, 
onderwijs en arbeidsmarkt samenbrengen zo 
belangrijk. 

Thema’s
Een uitgebreid proces met de verschillende onder-
wijspartijen en gemeente heeft geresulteerd in de 
keuze voor de volgende zeven thema’s: 
1. Leiden, aantrekkelijke kennis- en onderwijs-

stad 
2. Internationale stad
3. Onderwijs en arbeidsmarkt 
4. Gelijke Kansen
5. Onderwijs en Jeugdhulp
6. Gezondheid en bewegen
7. Duurzame onderwijshuisvesting
Het eerste thema bevat overkoepelende opgaven, 
gericht op het versterken van Leiden als  aantrek-
kelijke kennis- en onderwijsstad, die (in meer of 
mindere mate) in alle overige thema’s terugkomt.

Samenwerking
Deze LEA is tot stand gekomen met de bestaande 
partners van het Bestuurlijk Overleg Onderwijs (de 
gemeente en onderwijspartners van het primair, 
voortgezet en speciaal onderwijs). Maar zoals de 
inleiding laat zien zijn er meer belangrijke samen-
werkingspartners, zoals de organisaties verbonden 
aan de voorschoolse periode, het mbo, hbo en 
Universiteit. Dit geldt eveneens voor (jeugd-)zorg 
en culturele partners die in het onderwijs actief 
zijn. Een deel van deze partijen is nu betrokken in 

sub-werkgroepen en deze samenwerking zal de 
komende periode meer aandacht krijgen. Zo ook 
de verkenning van samenwerking in de regio, 
gezien de regionale functie die de onderwijsinstel-
lingen (vaak) hebben. 

Organisatie
Elk thema heeft een werkgroep die verantwoorde-
lijk is voor de uitvoering van de acties, het rappor-
teren van de voortgang en het opstellen van een 
nieuw uitvoeringsplan voor het volgende school-
jaar. Elke werkgroep heeft een voorzitter; een trek-
ker vanuit het onderwijs of gemeente. 
De samenstelling van de werkgroepen is gemengd 
en bestaat uit bestuurders, directeuren, onderwijs-
professionals (zoals docenten en intern begelei-
ders) en beleidsadviseurs. De samenstelling kan 
naar behoefte veranderen/tijdelijk worden 
uitgebreid. 

Per thema zijn meerdere sub-thema’s en hierdoor 
ontstaan sub-werkgroepen. Soms tijdelijk, soms 
voor langere tijd. Een aantal onderwerpen is ook 
geagendeerd in andere (regionale) overlegstructu-
ren en/of projecten. Reden om ze op te nemen in 
de LEA is vanwege het structureel borgen van 
deze initiatieven en/of de specifieke aandacht voor 
de Leidse thematiek.

De werkgroep rapporteert een maal per jaar de 
stand van zaken aan het Bestuurlijk Overleg (BO) 
Onderwijs en dient een maal per jaar een nieuw 
uitvoeringsplan (voor het volgende schooljaar) ter 
vaststelling aan. Het BO Onderwijs vindt in ieder 
geval twee maal per jaar plaats. 
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1  Leiden, aantrekkelijke 
kennis- en onderwijsstad 

Ambitie
Leiden staat in het algemeen, maar in het bij-
zonder bij leerkrachten en docenten bekend 
als de kennis- en onderwijsstad, waar kennis 
wordt gemaakt en gedeeld. Het heeft een rijke 
onderwijsleeromgeving die maximaal wordt 
benut. Een stad waar je je van jong tot oud 
optimaal kan ontwikkelen en waar een  
prettig en veilig onderwijs- en werkklimaat 
heerst. 

De rijke leeromgeving maximaal 
inzetten in het Leidse primair, 
voortgezet en speciaal 
onderwijs
Dankzij haar historie heeft Leiden een unieke com-
binatie aan onderwijskansen te bieden. Een breed 
palet dat reikt van voorschoolse educatie tot uni-
versitaire opleidingen. En ook een veelvoud aan 
kunst, cultuur en economische bedrijvigheid. Deze 
ingrediënten bieden samen de optimale omstan-
digheden voor een rijke onderwijsleeromgeving 
waar binnen- en buitenschools leren op natuurlijke 
wijze met elkaar verbonden worden. We richten 
ons op het versterken en borgen van bestaande 
initiatieven zoals het Verwonderpaspoort, Cultuur 
om de Hoek en Donderdag Verwonderdag, en ook 
op het intensiveren en optimaliseren van sec-
tor-overstijgende samenwerkingen zoals gebeurt 
binnen de verschillende netwerken zoals ONZ 

(Onderwijsnetwerk Zuid-Holland), De Leidse 
Aanpak en Het LEF (Leiden Education Fieldlab). 

Kennis, onderzoek en 
onderwijs 
Inzetten (regionaal) op uitwisselen van kennis en 
versterken van onderzoek en onderwijs 
De voortrekkersrol van de Leidse kennisinstellin-
gen op het gebied van onderwijs en onderzoek en 
het kunnen benutten van de dwarsverbanden 
biedt veel kansen. Het doel is om de volle breedte 
van het onderwijs (voorschools onderwijs, po, vo, 
mbo, hbo en wo) te versterken en het maximaal 
benutten van de onderwijskansen voor alle leerlin-
gen en studenten in Leiden. Enerzijds door het 
inzetten van (wetenschappelijke) kennis op het 
gebied van psychologie, pedagogiek en onderwijs-
kunde in de praktijk. Anderzijds door het verbin-
den van onderwijs en onderzoek waardoor nieuw 
opgebouwde kennis van de Leidse instellingen en 
praktijkervaringen vanuit het onderwijs worden 
aangewend ten gunste van de maatschappij.  
Hiermee verbinden we ons met ontwikkelingen op 
lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau.

De stad inzetten als lab
Leiden Kennisstad dient zichtbaar en voelbaar te 
zijn in alle wijken van de stad en wil verbonden zijn 
met de Leidse regio. Met het intensiveren van de 
samenwerking wordt kennis van studenten, docen-

Leiden is een echte kennis- en onderwijsstad, waarbij de 
rijke achtergrond van kennis, cultuur en historie mooi aan-
sluit op het onderwijsklimaat van Leiden. Alle onderwijsvor-
men, van voorschool tot en met de universiteit, zijn in de 
stad vertegenwoordigd en alle ingrediënten voor onder-
wijsinnovatie en onderwijsontwikkeling zijn aanwezig. De 
aanwezigheid van zoveel (internationale) kennisinstellingen 
op het gebied van onderwijs en onderzoek biedt veel kan-
sen, onder andere voor het valoriseren van kennis in het 
Leidse werkveld en het creëren van rijke leeromgevingen en 
onderlinge samenwerking.  
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ten en onderzoekers via projecten ingezet voor ste-
delijke vraagstukken. De stad kan op haar beurt 
een relevante onderzoek omgeving zijn voor ken-
nisontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan een profiel-
werkstukkenmarkt waarbij HAVO en VWO leerlin-
gen thema’s kiezen vanuit actuele vraagstukken die 
binnen een gemeente leven. Bovengenoemde net-
werken zoals Het LEF, Leidse Aanpak en ONZ spe-
len hierin een belangrijke verbindende rol.

Kennisdeling vergroten
Initiatieven zoals in eerder genoemde thema’s ‘rijke 
leeromgeving’ en ‘onderzoek en onderwijs’ zijn er 
in Leiden volop. Ook vanuit de onderwijsinnovatie-
subsidie komen interessante projecten naar voren. 
De ambitie voor de komende periode is om te ver-
kennen hoe dergelijke initiatieven via de verder 
versterkte netwerken breder onder de aandacht 
gebracht kunnen worden en hoe de impact van 
succesvolle initiatieven vergroot kan worden, 
zodat het hele Leidse onderwijsveld hier van kan 
profiteren.

Overzicht creëren 
De grote dichtheid van onderwijsinstellingen en 
musea zorgt er in Leiden voor dat er ontzettend 
veel wordt georganiseerd voor het onderwijs op 

het gebied van kennisdeling, bijscholing, inspiratie-
bijeenkomsten en werkgroepen. Voor onderwijs-
professionals is niet altijd duidelijk wat wanneer 
wordt georganiseerd en bij welke organisatie/net-
werk ze voor wat terecht kunnen. Voor initiatief-
nemers is het andersom moeilijk om ‘de doelgroep’ 
van onderwijsprofessionals te bereiken met infor-
matie over bijeenkomsten en evenementen. 
Daarom is het wenselijk om de dynamiek van de 
stad zichtbaar te maken, overzicht te creëren en 
vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. 

Gezamenlijke strategie
Zowel de onderwijssector als de gemeente heeft 
er baat bij dat Leiden bekend staat als aantrekkelij-
ke kennis- en onderwijsstad. Om dit onder de aan-
dacht te brengen, is het wenselijk om vanuit een 
gezamenlijke visie en doelgroepbepaling (leraren, 
docenten, onderwijsprofessionals) te communice-
ren. Welke boodschap willen we dan uitdragen, 
hoe vertalen we die naar communicatiemiddelen 
en kanalen en hoe sluiten we aan bij de citymarke-
ting van Leiden als Stad van Ontdekkingen. Het 
opstellen van gezamenlijke visie en marketingplan 
zal door de onderwijspartijen en gemeente wor-
den opgepakt in samenwerking met Leiden 
Marketing. 

Wat merken we in de toekomst
• Leidse onderwijsprofessionals en leerlingen profiteren optimaal van wat de rijke 

leeromgeving van Leiden als stad van internationale kennis en historische cultuur te bieden 
heeft;

• De verbinding van kennis en praktijk is (nog) meer zichtbaar in de stad; 
• Leiden staat zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal bekend als een aantrekkelijke 

kennis- en onderwijsstad;
• Onderwijsprofessionals zijn op de hoogte van de verschillende onderwijsinitiatieven, 

organisaties en netwerken en wat ze daar aan hebben;
• (Onderwijs)organisaties werken nog meer samen, ook op het gebied van communicatie.

Waar zetten we op in 
• Het stimuleren van het (nog meer) inzetten van de rijke leeromgeving van Leiden ten 

behoeve van zowel onderwijsprofessionals als leerlingen;
• Het vinden van een vorm (denk aan een, dan wel niet al bestaand, platform) waar overzicht 

gecreëerd wordt  wat betreft het aanbod van onderwijsinitiatieven, netwerken en 
organisaties;

• Het behouden en versterken van de onderwijsinitiatieven en netwerken, zoals de Leidse 
Aanpak, ONZ en Het LEF, die Leiden rijk is;

• Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en uitvoeringsplan op branding, marketing en 
communicatie van Leiden als aantrekkelijke kennis- en onderwijsstad.
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Een veranderende bevolkingssamenstelling met 
een groeiend aantal internationals zorgt voor nieu-
we uitdagingen én kansen in Leiden, maar ook 
vooral in het Leidse onderwijs. Internationals zijn 
een diverse groep, waaronder vluchtelingen, sta-
tushouders, arbeidsmigranten en kenniswerkers. 
De groei van deze groep zal de komende jaren naar 
verwachting blijven toenemen. Zowel onderwijsin-
houdelijke internationalisering als het onderwijs-
aanbod en toegankelijkheid voor de internationals 
zal de komende jaren daardoor meer aandacht vra-
gen. Daarnaast wordt ingezet op het versterken 
van het internationale karakter van reguliere scho-
len en onderzoeken in hoeverre internationals een 
actieve bijdrage kunnen leveren aan het Leidse 
onderwijs.

Ambitie
Elk kind krijgt een aantrekkelijk onderwijsaan-
bod dat het beste bij zijn/haar situatie past. 
Daarbij is aandacht voor de diversiteit van de 
groep internationals. De aanwezige kennis van 
in Leiden gevestigde internationale bedrijven 
wordt beter ontsloten voor het Leidse onder-
wijs.

Samenwerking richting Leiden, 
European City of Science en 
ESOF2022
In 2022 is het EuroScience Open Forum 
(ESOF2022) in Leiden. Hierdoor heeft Leiden in 
2022 de titel ‘European City of Science’ en krijgt 
Leiden de grootste, multidisciplinaire Europese 
wetenschapsconferentie binnen haar grenzen. De 
vele Leidse kennisinstellingen kunnen zich over de 
volle breedte presenteren en bijdragen leveren aan 

een levendige kennisstad. Daarbij zijn alle inspan-
ningen erop gericht om het effect ook na 2022 
vast te houden en verder uit te bouwen.

Internationalisering 
Wereldburgerschap 
Leerlingen worden zich ervan bewust dat zij onder-
deel zijn van een mondiaal systeem en verbonden 
zijn met de rest van de wereld. Daar spelen ze nu 
en in de toekomst als wereldburger een actieve rol 
in. Juist online media, internet en internationale 
contacten maken de wereld steeds kleiner en zor-
gen dat mensen wereldwijd met elkaar in verbin-
ding staan. Het is in het belang van de leerlingen 
dat ze zich oriënteren op deze wereld. In Leiden 
hebben we heel veel kennis over de wereld bij 
onze kennisinstellingen beschikbaar. Deze kennis 
willen we nog meer (laten) inzetten binnen het 
(reguliere) onderwijs.

Tweetalig onderwijs
Tweetalig onderwijs wordt, met toenemende inter-
nationalisering, steeds populairder. De universiteit 
Leiden heeft een van de twee in Nederland aanwe-
zige opleidingen voor docent Tweetalig onderwijs. 
In 2022 (tevens ECS jaar) is de ambitie om voor het 
eerst een wereldwijd congres op thema tweetalig 
onderwijs te organiseren, waarbij onderzoekers en 
docenten bij elkaar komen, in Leiden. De gemeente 
denkt met de Universiteit Leiden, die dit congres 
mede organiseert, mee. 

Internationaal opererende kennisinstellingen en 
-bedrijven en het lokale onderwijs
Het is ons gezamenlijke doel om te werken aan het 
ontsluiten van interessante leeromgevingen bij 

2 Internationale stad 
Leiden is een internationale ontmoetingsplaats voor talent, 
kennis en innovatie. Als knooppunt van werkgelegenheid, 
vestigingsplaats voor talloze wetenschapsinstituten en - 
bedrijven van wereldklasse is het (internationaal) onderwijs 
van groot belang voor de toekomstige welvaart van stad en 
regio. De stad profiteert van dit internationale karakter en 
daarom wil de stad dit graag stimuleren, laten zien en 
uitdragen.
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bedrijven en instellingen voor leerlingen. Er zijn al 
voorbeelden zoals het Junior Sciencelab, 
Technolab en het Verwonderpaspoort. Juist bij 
(internationale) bedrijven willen we kijken of daar 
nog andere mogelijkheden zijn. Naast leerzaam, 
kan het ook een beroepskeuze van jonge mensen 
in een latere fase beïnvloeden.

Toegankelijk onderwijs voor 
internationals 
Internationaal basisonderwijs 
De gemeente Leiden zet samen met PROO Leiden 
in op de opening van een internationale basis-
school (IGBO) in Leiden rond september 2020. De 
aanwezigheid van internationaal (basis)onderwijs is 
van belang voor het aantrekken van buitenlandse 
bedrijven en werknemers. De aanwezigheid van 
voldoende internationaal onderwijs is een belang-
rijke keuze factor en daarmee een randvoorwaarde 
voor een gunstig internationaal vestigingsklimaat. 

Verkenning Internationaal (v)mbo
In samenwerking met de gemeenten Delft en Den 
Haag wordt in 2020 onderzocht of er behoefte is 
aan internationaal (v)mbo en in welke vorm dat kan 
worden opgepakt (stimulering bestaand IGVO, of 
het opzetten van een nieuwe school).

Meerjarenbeleid nieuwkomers
Momenteel loopt er, in samenwerking met 
gemeente en schoolbesturen, een onderzoek naar 
de toerusting van het reguliere onderwijs om de 
toenemende stroom internationale leerlingen 
(onderwijskundig) te bedienen. Het doel is een 
meerjarenbeleid te realiseren met een gezamenlij-
ke  aanpak voor deze doelgroep. De Internationale 
Schakelklassen, en ook in- en doorstroom van 
buitenlandse leerlingen in het Nederlandse onder-
wijssysteem wordt hierin onder de loep genomen. 

Wat merken we in de toekomst
• Leiden staat mede door ESOF2022 bekend als een aantrekkelijke internationale kennisstad 

en trekt veel internationale kennisinstellingen aan voor nieuw wetenschappelijk onderzoek 
en kennisdeling in en met Leiden;

• Alle kinderen zijn zich meer bewust van het feit dat zij onderdeel zijn van een mondiaal 
systeem en verbonden zijn met de rest van de wereld. Zij worden voorbereid op een 
actieve(re) rol als wereldburger;

• Leiden heeft een aantrekkelijk internationaal vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven 
en (daaraan verbonden) werknemers. Er is voldoende internationaal onderwijs aanwezig;

• De kennis en netwerken van internationale bedrijven worden ingezet in het onderwijs;
• Elke internationale leerling voelt zich welkom in Leiden en kan zijn talenten en kansen 

benutten door een goede in- en doorstroom in het onderwijs.

Waar zetten we op in 
• Een gezamenlijk programmaplan richting Leiden, European City of Science en ESOF2022: 

om Leiden als Internationale Kennis- en  onderwijsstad in de kijker te spelen;
• Verkennen met het onderwijs en kennispartners in de stad op extra inzet 

wereldburgerschap en het versterken van het internationale karakter van reguliere scholen; 
• Internationalisering van het onderwijs: opening internationale basisschool in Leiden, het 

verkennen andere vormen zoals een internationaal (v)mbo; 
• Betere ontsluiting van de aanwezige kennis en netwerken van in de Leidse regio gevestigde 

internationale bedrijven voor het Leidse onderwijs;
• Het uitwisselen van best practices en kennis op het gebied van internationalisering door 

netwerken als Het LEF, Nuffic en de stedenbanden; 
• Een nieuw meerjarenbeleid voor nieuwkomers met een gezamenlijke aanpak en kaders 

afgestemd op de behoeften van de doelgroep;
• Nagaan in hoeverre internationals een bijdrage kunnen leveren in het Leidse Onderwijs. 

Gedacht kan worden aan een te ontwikkelen aanbod door bijv. Pabo/ICLON.
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Onderwijs en arbeidsmarkt zijn onlosmakelijk verbonden. 
Leiden verkeert in de gelukkige positie dat alle onderwijs-
niveaus zijn gehuisvest in Leiden. Hiermee is voor alle jon-
geren in Leiden (en de regio) een goede basis beschikbaar 
voor het ontwikkelen, bij- en omscholen van hun talent voor 
banen van nu en van de toekomst. 

Aansluiting PrOVSO 
(Praktijkonderwijs en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs) 
jongeren op de arbeidsmarkt, 
vervolgonderwijs of 
dagbesteding
PrOVSO jongeren worden in het algemeen via hun 
eigen school geholpen aan een plek op de arbeids-
markt. Deze scholen hebben hun eigen netwerken 
en stageplekken om de leerlingen voor te bereiden 
op en toe te leiden naar arbeid. Om duurzame 
plaatsing in het bedrijfsleven te bewerkstelligen is 
de komende jaren aandacht voor het versterken 
van succesfactoren die dit mogelijk maken. Dit is 
een uitdaging die nadrukkelijk tezamen met 
bedrijfsleven en overheid opgepakt dient te wor-
den. Ook is er aandacht voor de (verdere) verbete-
ring van de aansluiting met het vervolgonderwijs. 
Dit geldt tevens voor ‘statushouders’ (jongeren die 
op latere leeftijd vanuit het buitenland in Leiden 
terecht zijn gekomen) die mogelijk een PrOVSO 
profiel hebben en daarom ook op dezelfde wijze 
begeleid dienen te worden.

Regionale werkgelegenheid en 
techniekonderwijs versterken 
In de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek is er, net 
als in de rest van Nederland, een nijpend tekort 
aan technische vakmensen. De tekorten bevinden 
zich met name in de bouw en maakindustrie, maar 
ook in andere sectoren (waaronder de agrarische 
sector, de installatiebranche en de zorg) heeft men 
technisch geschoold personeel nodig. De huidige 
leerlingenaantallen in de technische profielen van 
het vmbo zijn onvoldoende om de vraag in te vul-

3  Onderwijs en  
arbeidsmarkt

Inzet op dit thema richt zich op het maximaliseren 
van de kansen die er op dit vlak liggen. Extra aan-
dacht is daarbij nodig voor jongeren die moeite 
hebben om mee te komen in de snelle (technologi-
sche) ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zorgen 
voor uitdagingen, maar bieden ook kansen in het 
onderwijs. Kijkend naar het profiel van de stad en 
de vraag van de markt is daarbij speciale aandacht 
voor de arbeidssectoren onderwijs, zorg en tech-
niek. De partners in de stad en de regio ontwikke-
len samen trajecten om bijvoorbeeld een leven 
lang leren te bevorderen en hybride leren en -wer-
ken te stimuleren. Ook wordt nadrukkelijker inge-
zet op het op jonge leeftijd enthousiasmeren van 
leerlingen voor de tekortsectoren techniek, zorg 
en onderwijs. Het intensiveren van de samenwer-
king tussen het onderwijs en bedrijven en organi-
saties is daarin voorwaardelijk.

Ambitie
Er is een duurzame aansluiting op de arbeids-
markt en vervolgonderwijs voor alle jongeren;
Elk kind in Leiden maakt kennis met techniek en 
de instroom in techniekprofielen (met name op 
vmbo en mbo) blijft ten minste gelijk;
Door aantrekkelijk werkgeverschap voor leer-
krachten en docenten in een stad die cultuur, 
kennis en een hybride werkomgeving inzet ter 
verrijking van het onderwijs, biedt het onder-
wijs een excellente leeromgeving voor ieder 
kind
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len. Bovendien krimpt het leerlingenaantal in de 
komende jaren met 14%. Daarnaast wordt kennis 
van techniek en technologie steeds belangrijker 
voor alle beroepsgroepen en volgen ontwikkelin-
gen hierin steeds elkaar sneller op. Vroege kennis-
making met techniek was al belangrijk, maar de 
komende jaren zal hier nog meer aandacht naar 
uitgaan. Het aanspreken en enthousias meren van 
een brede doelgroep is hierin een belangrijke fac-
tor evenals het ontwikkelen van een goede doorlo-
pende leerlijn op dit gebied.

Aantrekken en behouden 
leerkrachten voor het Leidse 
onderwijs
Leiden biedt als stad, met de twee pijlers kennis en 
cultuur, de ideale werkomgeving voor docenten en 
leerkrachten om hun onderwijs te verrijken. Ook 
op het gebied van opleidingen voor deze doel-
groep biedt Leiden nagenoeg alle relevante voor-
zieningen voor het onderwijs; van onderwijsassis-

tent tot universitair docent en van pedagogisch 
medewerker tot leerkracht. Snelle (technologische) 
ontwikkelingen zorgen ervoor dat nauwe samen-
werking met het bedrijfsleven steeds belangrijker 
wordt in het realiseren van relevant onderwijs. 
Deze ontwikkelingen bieden kansen om hybride 
leer- en werkomgevingen te creëren voor mensen 
die (deels) werkzaam (willen) zijn in het onderwijs. 
Daarbij is het van belang om zichtbaar te maken 
welke mogelijkheden het onderwijs in Leiden biedt, 
leerkrachten te faciliteren in hun zoektocht hierin 
en samen nieuwe mogelijkheden voor ontwikkel-
perspectief te verkennen. Daarbij is tevens aan-
dacht voor praktische zaken zoals mobiliteit en 
huisvesting. Doel van deze maatregelen is om leer-
krachten voor het onderwijs in Leiden aan te trek-
ken en te behouden en zo het hoofd te bieden aan 
de enorme personele uitdagingen in het onderwijs 
in zowel po, vo en mbo waar Leiden, de regio en 
zelfs Nederland de komende jaren voor staat. 

Wat merken we in de toekomst
• Alle PrOVSO jongeren met arbeidspotentie betaald en duurzaam aan het werk of richting 

vervolgonderwijs krijgen; 
• Alle kinderen in Leiden hebben kennis gemaakt op school met techniek en technologie;
• Voldoende technische vakmensen zijn opgeleid en er is voorzien in de vraag naar technisch 

vakmanschap in Leiden; 
• Het lerarentekort is gereduceerd in het po, vo en mbo door het inzetten op het opleiden, 

behouden en aantrekken van leerkrachten.

Waar zetten we op in 
• Onderzoek naar en uitvoering van maatregelen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid 

op van PrOVSO jongeren op de arbeidsmarkt;
• Voldoende technische vakmensen opleiden middels excellent en innovatief technisch 

beroepsonderwijs, in een doorlopende leerlijn van po-vo-mbo;
• Instroombevordering: het imago van techniek verbeteren, leerlingen kennis laten maken en 

meer leerlingen laten kiezen voor techniek. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van bestaande instellingen die dit doel beogen, zoals Technolab;

• Het realiseren en stimuleren van een doorgaande technische leerlijn;
• Het vormen van een docentenpool techniek die op meerdere scholen ingezet kan worden;
• Meer onderwijs op maat en werving met focus op zijinstromers, herintreders en 

onderwijsondersteuners met potentie tot doorgroei;
• Het beter matchen van (startende) leraren met scholen en het bieden van 

loopbaanperspectief middels hybride werken zowel binnen het onderwijs als in combinatie 
met het bedrijfsleven en onderzoek (bijv. ACPA studenten); 

• Het creëren van 1 loket voor (potentiële) leerkrachten en docenten waar ze alles op het 
gebied van onderwijs in Leiden kunnen vinden;

• Onderzoek naar hoe secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen bijdragen aan Leiden als 
aantrekkelijke werkomgeving;

• Het verder vervolmaken van het opleidingsaanbod in het po en vo onderwijs.
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Om voor alle kinderen en jongvolwassenen onder-
wijs te realiseren is goede samenwerking nodig op  
lokaal, regionaal en subregionaal niveau tussen 
gemeenten (jeugdhulp),samenwerkingsverbanden, 
scholen en zorgaanbieders. Dit is noodzakelijk 
omdat enerzijds de regiogrenzen van de samen-
werkingsverbanden niet gelijk lopen met de regio-
grenzen voor jeugdhulp, en anderzijds omdat the-
ma’s regelmatig de lokale grenzen overstijgen 
(bijvoorbeeld onderwijszorg-arrangementen, voor-
tijdig schoolverlaten en vraagstukken rond kwets-
bare jongeren in het mbo). 

Gemeenten en onderwijspartners uit Holland 
Rijnland hebben ambities geformuleerd, die voor 
de LEA in Leiden een basis vormen van waaruit 
lokaal beleid gemaakt wordt en innovatie gestimu-
leerd kan worden.

Ambitie
Elk kind wordt maximaal ondersteund in zijn of 
haar ontwikkeling. Door een effectieve samen-
werking tussen gezin, onderwijs en jeugdhulp 
komen alle kinderen tot ontwikkeling.

Het Jonge Kind
Kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar bezoeken al dan 
niet een voorschoolse voorziening voor zij aan de 
basisschool beginnen; zij hebben mogelijk een 
zorgbehoefte of ontvangen al jeugdhulp. Om er 
voor te zorgen dat alle kinderen goed beginnen aan 
de basisschool wordt in een vroeg stadium (op 

jonge leeftijd óf vroegtijdig) ingezet op het signale-
ren van de ondersteuningsbehoefte en bieden van 
hulp waar nodig. Een vroegtijdig hulpaanbod dat 
aansluit op de ondersteuningsvraag kan de ontwik-
keling bevorderen. Ook een soepele overgang van 
voorschool naar school en aansluiting van jeugd-
hulp op (speciaal) onderwijs hoort daar bij.

Jeugdhulp op school
School is bij uitstek de plek waar vraagstukken van 
jeugdigen gesignaleerd worden. Het Jeugd- en 
Gezinsteam (JGT) op school gaat samen met alle 
betrokkenen zoeken naar een oplossing op maat 
(integraal arrangeren), waarbij het belang van de 
leerling, én de schoolgang tot zijn recht komt. 
Doordat er in school gewerkt wordt, kan er snel 
actie ondernomen worden en wordt verergering 
van de situatie voorkomen. Door de korte lijnen 
ontstaat er duidelijkheid over de rollen en verant-
woordelijkheden van verschillende partijen en pro-
fessionals binnen het onderwijs.
De ambulante hulp en ondersteuning van het JGT 
op of via school wordt waar mogelijk en wenselijk 
vrij toegankelijk en collectief geboden. Ook gespe-
cialiseerde jeugdhulp, bv begeleiding in de klas, kan 
collectief worden georganiseerd op school. 
Hiermee worden zorgmiddelen efficiënt ingezet.

Ieder kind naar school
In Nederland zitten er kinderen thuis zonder per-
spectief op ontwikkeling in een leeromgeving bin-
nen een sociale context (bij voorkeur een school). 

4 Onderwijs en Jeugdhulp
Om elk kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling, is goede 
zorg en een passende plek in het onderwijs essentieel. 
Hiervoor is het nodig dat zorg en onderwijs op elkaar afge-
stemd zijn en elkaar aanvullen. Gemeenten, samenwer-
kingsverbanden en het mbo hebben de wettelijke verplichting 
hun beleidsplannen op elkaar af te stemmen. Hierover 
wordt jaarlijks het Op Overeenstemming Gericht Overleg 
(OOGO) gevoerd aan de hand van een gezamenlijk opge-
stelde Ontwikkelagenda. Deze agenda en het beleidsplan 
Jeugdhulp van de Leidse Regio benoemen dan ook de geza-
menlijk gedragen ambities en doelen, en hoe deze te 
realiseren. 
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Jeugdigen die langdurig ziek gemeld zijn of thuiszit-
ter dreigen te worden, zijn gebaat bij snelle actie, 
een gezamenlijk plan van aanpak en maatwerk. De 
focus ligt op terugkeer naar school. Nauwe en 
complementaire samenwerking is nodig tussen  
scholen, samenwerkingsverbanden, Regionaal 
Bureau Leerplicht (RBL) en Jeugd Gezondheidszorg 
(JGZ), waarbij het ontwikkelingsperspectief van 

het kind centraal blijft staan. Cruciaal in de aanpak 
van thuiszitters is: er is een regievoerder die weet 
wie wat kan doen voor het kind. In het landelijk 
thuiszitterspact (dat door onze regio is onderschre-
ven) is afgesproken dat in 2021 geen kind langer 
dan drie maanden thuis zit zonder dat hij of zij 
gestart is met een passend aanbod van onderwijs 
en/of zorg.

Wat zien we in de toekomst?
• Er is een vroegtijdig hulpaanbod dat aansluit op de ondersteuningsvraag het kind;
• Er is een soepele overgang van voorschool naar school; 
• Er zijn maatwerkvoorzieningen en er is regelruimte voor combinaties onderwijs-zorg of 

zorg-onderwijs; 
• Jeugdhulp en onderwijs hebben een gezamenlijke ambitie en versterken elkaar;
• Het recht op onderwijs is voor alle kinderen gegarandeerd. 

Waar zetten we op in 
• Beleid(sdocumenten), zoals de LEA, de ontwikkelagenda van het OOGO Passend Onderwijs 

en beleidsplannen van de gemeente over jeugdhulp hebben gezamenlijk gedragen ambities;
• Afspraken tussen de voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijs, over een 

doorlopende leerlijn in signaleren, aanbod en overgangsmomenten;
• Het creëren van een collectief aanbod voor scholen met veel leerlingen met specifieke 

ondersteuningsvragen, die anders individuele hulp nodig hebben; 
• Verbeterde verbinding tussen school en JGZ en school en JGT (onder andere door het 

Interreg Project: It takes a Village to Raise a Child);
• Een nieuwe aanpak langdurig geoorloofd verzuim;
• Aanbod creëren voor kinderen met speciale ondersteuningsvragen, zoals hoogbegaafde en 

hoogsensitieve kinderen, vluchtelingen en statushouders.
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5 Gelijke Kansen
Scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, maatschappelij-
ke organisaties en de gemeente zetten zich in om kinderen 
met een minder gunstige uitgangspositie dezelfde kansen 
te kunnen bieden als andere kinderen. Dit betekent op 
jonge leeftijd aandacht voor de ontwikkeling van het kind, 
thuis, in de wijk, op de peuterspeelzaal en op de basis-
school en ook voor leerlingen op latere leeftijd. 

In 2018 heeft de gemeente Leiden met alle uitvoe-
ringspartners van voor- en vroegschoolse educatie 
een nieuw onderwijskansenbeleid vastgesteld1: 
Hierin ligt de focus met name op het jonge kind 
(0-6 jaar). We gaan uit van dezelfde ambities en 
sluiten aan bij de al bestaande structuren rondom 
onderwijskansen, maar pakken door op onderwer-
pen die in het onderwijskansenbeleid (0-13) onder-
belicht zijn. Het gaat dan voornamelijk om 
naschoolse activiteiten, de overgangen van primair 
naar voortgezet onderwijs, de aansluiting op het 
vervolgonderwijs en de doorgaande leerlijnen. 

Ambitie
Elk kind in Leiden - ongeacht afkomst - krijgt 
de kans om zich naar vermogen te ontwikkelen 
en op te groeien tot een zelfstandig burger. 
Door de gezamenlijke inzet verminderen de 
uitdagingen van ongelijkheid.

Inzet op een rijke omgeving 
Ieder kind in Leiden moet voldoende de 
Nederlandse taal kunnen spreken, lezen en schrij-
ven om mee te kunnen doen op school en in de 
maatschappij. Daarnaast zijn reken- en computer-
vaardigheden noodzakelijk om in onze geletterde 
samenleving te kunnen functioneren. Inzet op een 
taal-, cultuur- en digitaal rijke omgeving is daarom 
belangrijk. 

Taal 
Alle kinderen worden in de gelegenheid gesteld om 
de taal machtig te worden en we creëren taalkan-
sen voor alle kinderen. Momenteel loopt er, in 

1	 	https://leiden.notubiz.nl/document/7071690/1/180076_Bijlage_1_concept_beleidsprogramma_integrale_aanpak_on-
derwijskansen_kinderen_0-13

samenwerking met gemeente en schoolbesturen, 
een onderzoek naar de toerusting van het regulie-
re onderwijs om de toenemende stroom internati-
onale leerlingen (onderwijskundig) te bedienen. 
Het doel is een meerjarenbeleid te realiseren met 
een gezamenlijke  aanpak voor deze doelgroep. De 
Internationale Schakelklassen, maar ook in- en 
doorstroom van buitenlandse leerlingen in het 
Nederlandse onderwijssysteem wordt hierin onder 
de loep genomen.

Binnen en buitenschools aanbod
Naast aandacht voor taal, lezen, rekenen en tech-
niek is voldoende aandacht voor onder andere 
kunst, cultuur en sport van belang. Dit maakt de 
kinderen zelfbewust, leergierig en nieuwsgierig. 
Leiden heeft zowel onder als na schooltijd veel te 
bieden om kinderen hiermee in aanraking te laten 
komen, zoals de huiswerkkamers, inzet van cul-
tuur- en buurtsportcoaches, het verwonderpas-
poort en het Technolab. Door een betere verbin-
ding te maken tussen binnen- en buitenschools 
aanbod, kunnen zoveel mogelijk kinderen gebruik 
maken van het aanbod en profiteren van de posi-
tieve effecten hiervan. Het betrekken van kinderen 
(en hun ouders) hierbij is belangrijk. 

Overgangen en doorgaande leerlijnen
Ongelijkheid in de schoolloopbaan van kinderen 
manifesteert zich onmiskenbaar bij de overgangen 
in het onderwijs. Kinderen verdienen vanaf de 
voorschool de aandacht om zich naar vermogen te 
ontwikkelen. Om te voorkomen dat leerlingen (stu-
die)keuzes maken die niet passen bij hun capacitei-

https://leiden.notubiz.nl/document/7071690/1/180076_Bijlage_1_concept_beleidsprogramma_integrale_aanpak_onderwijskansen_kinderen_0-13
https://leiden.notubiz.nl/document/7071690/1/180076_Bijlage_1_concept_beleidsprogramma_integrale_aanpak_onderwijskansen_kinderen_0-13
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ten en kwaliteiten is het belangrijk om hoge ver-
wachtingen te hebben en in te zetten goede 
begeleiding. Er wordt ingezet op soepele overgan-
gen en begeleiding bij deze overgangen, zowel van 
de voorschoolse voorziening naar het primair 
onderwijs (po), van het po naar het voortgezet 
onderwijs (vo) en van het vo naar het vervolgon-
derwijs (met name van het vmbo naar het mbo). 

Professionalisering
Het vergroten van kennis over de (subjectieve) fac-
toren die gelijke kansen belemmeren en het aan-
gaan van de dialoog tussen professionals (in het po 
en vo) kan bijdragen aan het verminderen van kan-

senongelijkheid in het onderwijs in Leiden. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van data en de analyse 
hiervan.  

Partnerschap tussen 
professional en ouder 
Er is al veel aandacht voor de betrokkenheid van 
en de relatie met ouders bij de (voor)school. 
Toch blijft dit een aandachtspunt, met name ook in 
het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van 
betrokkenheid bij en ondersteuning van ouders bij 
de schoolloopbaan van hun kinderen en het aan-
gaan van een partnerschap tussen de professional 
en ouder vinden wij belangrijk. 

Wat merken we in de toekomst
• Alle kinderen worden in gelegenheid gesteld om de Nederlandse taal machtig te worden; 
• Elk kind kan meedoen in alle basisvakken door voldoende ondersteuning, met een extra 

aanbod bij achterstanden;
• De rijke leeromgeving in Leiden wordt nog meer ingezet, zowel binnen als buiten school;
• Er zijn hoge verwachtingen voor alle kinderen (passend bij de capaciteiten en kwaliteiten) 

tijdens de schoolcarrière, maar met name bij de overgangen; 
• Professionals hebben inzicht in en beschikken over de juiste vaardigheden om op belangrijke 

factoren, die gelijke kansen bevorderen, in te zetten;
• Ouders worden actief betrokken bij school en zijn een partner in de schoolloopbaan;
• Kennis over gelijke kansen wordt in het onderwijsveld actief gedeeld;
• Data wordt ingezet om meer inzicht te krijgen in het vergroten van gelijke kansen.

Waar zetten we op in
• De uitvoering van het Onderwijskansenbeleid 0-13 jaar; 
• Een nieuw meerjarenbeleid voor nieuwkomers met een gezamenlijke aanpak en kaders 

afgestemd op de behoeften van de doelgroep;
• Naschoolse activiteiten passend bij de (leef)omgeving, ambities en interesses van de 

leerlingen, zoals de huiswerkkamers, aanbod cultuur- en buurtsportcoaches, inzet op 21st 
Century skills, natuur, duurzaamheid, wetenschap en techniek (onder andere door het 
Interreg Project: It takes a Village to Raise a Child en (de proeftuin) Cultuur om de hoek;

• Inzet op overgangen en doorgaande leerlijnen met aandacht voor de ontwikkeling van 
Integrale Kind Centra (IKC);

• Kennisdeling en professionalisering in de overgang van het po en vo en van het vmbo naar 
het mbo;

• Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data-analyse gerichter inzetten op 
bewustwording en het vergroten en delen van kennis tussen professionals in het po en vo;

• Partnerschap tussen professional en ouder bevorderen, met name in de overgang van het po 
naar vo en in het vo (onderdeel van het Interreg Project: It takes a Village to Raise a Child) met 
voldoende ondersteuning bij scholen die hierin op achterlopen;

• Op basis van lopende projecten en interventies, zoals het project De Transformatieve School, 
kennis actief delen en (indien mogelijk/gewenst) uitbreiden in Leiden.



6. GEzondheid

en bewegen

Aandacht voor en
kennis over gezonde
leefstijlthema’s

Een rookvrije
schoolomgeving

Bewegen
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6 Gezondheid en bewegen

Vanuit dit perspectief is het van belang dat het 
onderwijs, de gemeente en belangrijke partners 
gezamenlijk inzetten op het aanleren van de vaar-
digheden die jongeren daarvoor nodig hebben en 
het bieden van een gezonde en veilige omgeving. 
Dit sluit ook aan op het beleidskader Sport en 
gezondheid 2019-2023: ‘Samen maken we de stad 
gezond en actief’.

Ambitie
Elk kind in Leiden kan gezond opgroeien. 
Hierbij is zowel op school als in de omgeving 
aandacht voor een gezonde en actieve leefstijl. 

Gezonde en actieve leefstijl
Het doel is dat Leidse kinderen een gezonde en 
actieve leefstijl hebben. Dat betekent dat zij vol-
doende bewegen, gezond eten, weten waar voed-
sel vandaan komt, een gezond gewicht hebben, 
lekker in hun vel zitten, voldoende slapen en rook-
vrij opgroeien. Hiervoor is het belangrijk dat kinde-
ren al op een jonge leeftijd leren wat gezond 
gedrag is.

Op school en in de omgeving wordt het bewustzijn 
van en de kennis over gezondheid vergroot, zowel 
bij leerlingen, hun ouders/opvoeders en ook bij het 
(onderwijs)personeel. De school zet in op thema’s 
binnen de gezonde en actieve leefstijl die voor de 
school (op dat moment) het meest relevant zijn. De 
aandacht kan uitgaan naar gezondheidsthema’s als 
voeding (en waar dit vandaan komt), bewegen en 

2	 		De	Algemene	Plaatselijke	Verordening	(APV)	biedt	op	dit	moment	nog	onvoldoende	mogelijkheden	om	handhavend	
op	te	kunnen	treden	tegen	roken	in	de	openbare	ruimte.

3	 	Beweegrichtlijn:	https://www.allesoversport.nl/artikel/hoeveel-moet-een-kind-bewegen/	

sport, roken, alcohol en drugs, welbevinden, 
omgaan met stress, relaties en seksualiteit, milieu 
en natuur en fysieke veiligheid. 

Rookvrije schoolomgeving
We vinden het belangrijk dat kinderen rookvrij 
kunnen opgroeien en willen voorkomen dat zij later 
zelf gaan roken. Per 1 augustus 2020 moeten alle 
schoolterreinen (van po tot hbo/universiteit) 
geheel rookvrij zijn (wijziging Tabaks- en rookwa-
renwet). Het is belangrijk dat leerlingen rookvrij de 
voordeur van de school / het schoolplein kunnen 
bereiken2. 

Bewegen
Het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd 
weten wat gezond gedrag is, waaronder voldoende 
bewegen. Voor kinderen van 4-18 jaar geldt dat zij 
voldoende bewegen wanneer zij 1 uur per dag 
matig intensief bewegen en 3 maal per week spier- 
en botversterkende activiteiten doen3. 

Bewegingsonderwijs 
Een leven lang voldoende bewegen start bij de 
beheersing van fundamentele motorische vaardig-
heden. Het bewegingsonderwijs kan een belangrij-
ke bijdrage leveren aan de motorische ontwikkeling 
en een actieve leefstijl. De Tweede Kamer, de 
ministeries van OCW en VWS en het NOC*NSF 
hebben aandacht gevraagd voor meer en beter 
bewegingsonderwijs verzorgd door bevoegde 
leerkrachten. We stellen ons ten doel dat alle scho-

Elk kind heeft het recht om gezond te kunnen opgroeien. 
Het onderwijs speelt een belangrijke rol in het aanleren van 
gezond gedrag en het is belangrijk dat er voldoende ken-
nis (beschikbaar) is over een gezonde, duurzame en actieve 
leefstijl. Een gezonde en actieve leefstijl op jonge leeftijd 
voorkomt gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Niet 
voor niets geldt: ‘jong geleerd is oud gedaan’.

https://www.allesoversport.nl/artikel/hoeveel-moet-een-kind-bewegen/
https://assets-sites.trimbos.nl/docs/46e1de60-9209-4987-b62d-82ca31d6906b.pdf
https://assets-sites.trimbos.nl/docs/46e1de60-9209-4987-b62d-82ca31d6906b.pdf
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len in Leiden kwalitatief goed en voldoende bewe-
gingsonderwijs bieden.

Meer beweegmomenten
Naast de inzet van bewegingsonderwijs zetten we 
in op het creëren van extra beweegmomenten 
onder en na schooltijd. De koppeling van onder-
wijs en de buurtsportcoaches is daarin belangrijk. 
Buurtsportcoaches zorgen voor laagdrempelig 
beweegaanbod voor alle Leidenaren en een kop-
peling tussen school, sporten en bewegen en de 
wijk.
Ook wordt gekeken of bewegen tijdens reguliere 
lessen (bewegend leren) en in de pauzes meer 
gestimuleerd kan worden. Bewegen is namelijk een 
middel om leerprestaties voor bijvoorbeeld reke-
nen en taal te bevorderen en sociale binding tus-
sen leerlingen en met de school te stimuleren. Het 
is daarbij van belang de kennis van (effectieve) 
interventies mee te nemen. 

Wat merken we in de toekomst
• Er is bij leerlingen, personeel en ouders voldoende kennis over een gezonde, duurzame  en 

actieve leefstijl;
• Elke school schenkt aandacht aan de voor hun school relevante leefstijlthema’s;
• Alle schoolomgevingen zijn rookvrij;
• Er is in het primair onderwijs bovenbestuurlijke samenwerking op het gebied van 

beweging(sonderwijs);
• Leiden voldoet minimaal aan de landelijke normen voor bewegingsonderwijs; 
• Het bewegen onder en na schooltijd is bevorderd en op elkaar afgestemd; 
• Kinderen weten (beter) welke sport bij hen past. 

Waar zetten we op in
• Aandacht voor en kennis over gezonde leefstijlthema’s binnen het onderwijs bij leerlingen,  

personeel en ouders (zoveel mogelijk inzetten op preventie);
• Het aanbod van (gezondheids- en kennis)partners op het gebied van leefstijlthema’s wordt 

beter ontsloten voor het Leidse onderwijs en sluit aan op de behoefte en eigen inzet van de 
scholen;

• Gemeente, onderwijs en overige partners in de directe schoolomgeving maken waar nodig 
afspraken over de rookvrije schoolomgeving;

• Opzetten bovenbestuurlijke Leidse vakgroep bewegingsonderwijs voor het po en het 
ontwikkelen van een Leidse standaard voor bewegingsonderwijs; 

• Vraag en aanbod van accommodaties voor bewegingsonderwijs beter op elkaar afstemmen;
• Afspraken over de inzet (aantal fte) vakdocenten en ureninzet bewegingsonderwijs in het 

po;
• Verkennen van de mogelijkheden om bewegend leren meer in te zetten in de reguliere 

lessen;
• Een breed, eigentijds en laagdrempelig kennismakingsaanbod. 

Verbinden onderwijs en sport
Om te bereiken dat meer Leidenaren en daarmee 
ook meer Leidse kinderen voldoende bewegen zet 
de gemeentelijke schoolsportcommissie zich in op 
het verbinden van het onderwijs met de sportsec-
tor door het aanbieden van kennismakingscursus-
sen. De schoolsportcommissie werkt samen met 
diverse sportaanbieders (bv sportverenigingen en 
commerciële sportaanbieders). Kinderen kunnen 
kennis maken met verschillende sporten, zonder 
dat zij direct lid hoeven te worden van een sport-
aanbieder. Op deze manier kunnen zij erachter 
komen welke sport het beste bij hen past. Dit is 
een laagdrempelige manier om kinderen kennis te 
laten maken met uiteenlopende sporten. Daarnaast 
organiseert de schoolsportcommissie samen met 
vakdocenten bewegingsonderwijs diverse school-
sporttoernooien per jaar.  



7. duurzame Onderwijs-
huisvesting

Integraal
Huisvestingsplan
Onderwijs 2030

Scholenlandschap
2030

Het Leids
Kwaliteitskader
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7  Duurzame  
onderwijshuisvesting 

De gemeente Leiden en de Leidse onderwijsinstellingen 
hebben veel ambities op het gebied van onderwijsinhoud en 
het creëren van goede voorwaarden daartoe in de stad. Op 
veel terreinen wordt samengewerkt tussen gemeente en de 
onderwijsinstellingen en ook tussen de instellingen onder-
ling. Een aantal van die ambities heeft ook gevolgen voor 
de scholenbouw. 

De gemeente (vanuit de wettelijke zorgplicht voor 
de huisvesting van scholen voor primair, voortge-
zet en speciaal onderwijs) werkt samen met het 
onderwijs aan het vormgeven van het scholenland-
schap. Scholen hebben niet alleen een belangrijke 
betekenis voor de ontwikkeling en ontplooiing van 
jongeren uit de stad en de regio, maar ook voor de 
ruimtelijke en sociale ontwikkeling van de stad als 
geheel; een aantrekkelijke vestigingsplaats factor.

Ondanks de grote (financiële) uitdagingen, mede 
door de explosief stijgende bouwkosten en 
beperktere financiële kaders zetten de gemeente 
en schoolbesturen zich in om een (nieuwe) pro-
grammering tot stand te brengen. Naast de pro-
grammering van nieuwbouw en renovatie van 
scholen en de bestaande beleidskaders, zijn er ook 
inhoudelijk (nieuwe) doelen gesteld op het gebied 
van duurzaamheid, Integrale Kindcentra, scholen-
landschappen, bewegingsonderwijs, internationaal 
onderwijs, en onderwijs aan vluchtelingen en 
statushouders. 

Ambitie
Er is in Leiden een samenhangend, kwalitatief 
hoogwaardig en gedifferentieerd onderwijs-
aanbod (inclusief voorzieningen voor het 
bewegingsonderwijs) passend bij de behoefte 
van elk kind. 

Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs 2030
Gezien de huidige financiële situatie vraagt het 
bestaand Integraal Huisvestingsplan (IHP) om een 

herziening. Hierbij gaat het om de programmering 
van nieuwbouw en renovatie voor de komende 
jaren (tot 2030). Leidend daarbij zijn de thema’s: 
samenwerking, kwaliteit, identiteit, diversiteit en 
innovatie. De gemeente en schoolbesturen ver-
kennen de mogelijkheden voor externe (onafhan-
kelijke) ondersteuning in dit proces. 

Scholenlandschap 2030
Onderdeel van de beleidsinhoudelijke uitwerking 
van het IHP, is het scholenlandschap. Met het in 
kaart brengen van het scholenlandschap streven 
we naar een samenhangend en gedifferentieerd 
onderwijshuisvestingsaanbod (inclusief voorzie-
ningen voor het bewegingsonderwijs) dat past bij 
de behoefte van de wijk en het kind, in relatie tot 
het scholenbestand in de stad (en regio). 
Het is belangrijk de bouw van individuele scholen 
te beschouwen in relatie tot de omgeving(svisie). 
Om dit te bereiken is samenwerking en afstemming 
noodzakelijk. Niet alleen met onderwijspartijen, 
maar ook met andere maatschappelijke 
organisaties. 

Het Leids Kwaliteitskader 
Onderwijshuisvesting 
Om te komen tot een samenhangend, kwalitatief 
hoogwaardig en gedifferentieerd onderwijsaanbod 
wordt een kader ontwikkeld met daarin de elemen-
ten die van belang zijn om zowel de inhoudelijke/
functionele als de kwaliteit van de gebouwen te 
verhogen. De duurzaamheidsopgave (voortzetten 
Green-deal, bijna energie-neutraal, klimaatadaptief 
en gasloos) maakt hier onderdeel van uit. Hierbij 
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wordt rekening gehouden met de landelijke en 
financiële kaders. Onderdeel van het kwaliteitska-
der is het afwegingskader. Hiermee wordt bepaald 
of er wordt ingezet op renovatie of nieuwbouw. 
Het toetsingskader zorgt voor keuze in de pro-
grammering van het IHP. 

Organisatie samenwerking 
Onderwijshuisvesting vraagt om een gezamenlijke 
meerjarenaanpak, waarbij de voorgenomen plan-
nen financieel gedekt en verankerd zijn. Om hier 
een passend antwoord op te formuleren wordt 

verkend welk scenario qua regie en verantwoorde-
lijkheden het beste aansluit bij de Leidse situatie en 
toekomstplannen. De te verkennen scenario’s 
lopen uiteen van doorgaan met de huidige aanpak, 
het aansluiten bij het initiatief van de sectorraden 
tot het verder door decentraliseren van verant-
woordelijkheden naar de schoolbesturen. 
Bij de verkenning van die scenario’s wordt rekening 
gehouden met de verschillen tussen de schoolbe-
sturen, qua omvang (groot, klein), huisvestingssitu-
atie, bestuurlijke situatie, financiële weerbaarheid, 
behoeften en mogelijkheden.

Wat merken we in de toekomst
• Er is in Leiden een samenhangend, kwalitatief hoogwaardig en gedifferentieerd 

onderwijsaanbod (inclusief voorzieningen voor het bewegingsonderwijs);
• Er is een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2030; 
• Er wordt daadwerkelijk eigentijds, doeltreffend en duurzaam onderwijs verzorgd; en de 

daarbij horende onderwijsvoorzieningen in Leiden sluiten daar op aan;
• Alle onderwijsvoorzieningen voldoen aan de vastgestelde ambitie en achterstanden op dit 

terrein zijn ingelopen;
• Er is een duidelijke overlegstructuur onderwijshuisvesting die qua regie en 

verantwoordelijkheid aansluit bij de Leidse situatie en toekomstplannen.

Waar zetten we op in
• De herijking van de programmering van het vastgestelde IHP; 
• Uitwerken van de beleidsambities van het IHP; 
• Het gezamenlijk vormgeven van een kwaliteitskader (inclusief afwegingskader en 

toetsingskader) rekening houdend met minder investeringsmiddelen; 
• In kaart brengen van de verschillende overleg-scenario’s rekening houdend met de 

verschillen tussen de schoolbesturen, qua omvang (groot, klein), huisvestingssituatie, 
bestuurlijke situatie, financiële weerbaarheid, behoeften en mogelijkheden.

Bijlage
Uitvoeringsplannen 

2019-2020

De thema’s in de Leidse Educatieve Agenda 2019-2023 

zijn uitgewerkt in een ambitie (met focuspunten), de 

gewenste effecten (wat merken we in de toekomst) en 

de inzet (waar zetten we op in). In dit uitvoeringsplan 

zijn de bijbehorende acties (hoe gaan we dit bereiken), 

het tijdpad (planning) en de samenwerkende partijen 

(wie) voor het schooljaar 2019-2020 uitgewerkt. 
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2 Uitvoeringsplan Internationale stad
Actie Planning Wie 

ESOF 2022

1. De gemeente maakt met een aantal vertegenwoordi-
gers binnen het PO en VO een meerjarenplanning tot 
2022

Start 2020 Programma Kennisstad

2. Er wordt een overzicht gemaakt van lopende initiatie-
ven die aansluiten bij ESOF 2022

Start 2020 Programma Kennisstad 

Internationalisering

1. Werelburgerschap: verkennen mogelijkheden om het 
thema wereldburgerschap te verbinden aan Leiden als 
wereldburgerstad. Relatie met de SDG’s van de 
Verenigde Naties

Start 2020 Gemeente  
- Kennisinstellingen 
- Onderwijs 

2. Tweetalig onderwijs pm pm

Toegankelijk onderwijs voor internationals 

1. IGBO: Opening September 2020 PROO Leiden -  
Gemeente

2. IGVO: Verkenning Den Haag - Delft - Leiden. 
Terugkoppeling in werkgroep

2020 Den Haag -  
Delft - Leiden

Meerjarenbeleid Nieuwkomers

1. Onderzoek naar huidige situatie nieuwkomersonder-
wijs en bepalen toekomstige visie en aanpak :
• Afspraken voor in en doorstroom van nieuwkomer-

sleerlingen in de regio Leiden
• Bepalen hoe draagvlak is geregeld t.b.v. de imple-

mentatie in regio Leiden
• Hoe professionals van onderwijsinstellingen de 

doorlopende leerlijn kunnen optimaliseren

Oplevering: 
november 2019

Onderzoeksbureau 
Sardes

2. Gezamenlijke afspraken over implementatie en uitvoe-
ring van het meerjarenbeleid

Na oplevering Gemeente - Onderwijs 

Internationaliseringsagenda

1. Onderzoek naar huidige aanpak en toekomstige 
behoeften

Eind 2020 Gemeente - team ECWD

2. Kennis delen door gebruik te maken van de eigen ken-
nisplatforms, maar bijv. ook Het LEF. Deelname aan 
Europese trajecten (Erasmus+) of samenwerking/uit-
wisseling met andere (buitenlandse) steden zijn als the-
ma’s benoemd

continu allen

Overzicht werkgroep 
Wie Organisatie

Voorzitter
Wieke Bertina Gemeente Leiden

Leden 
Renate van Zalen/ Han Nijssen Gemeente Leiden 

Christian de Jong SCOL

Annick de Zitter DaVinci College Kagerstraat

Patrick Geirnaert PROO Leiden

Remme van der Nat Visser ’t Hooft Lyceum

Adriaan Ruyssenaers Bonaventuracollege

1  Uitvoeringsplan Leiden, aantrekkelijke 
kennis- en onderwijsstad 

Actie Planning Wie 
Rijke leeromgeving maximaal inzetten

1. Stimuleren van buitenschools leren en ‘buiten’ in de 
school halen. Zoals met Donderdag Verwonderdag

Start 2019 Betrokken onderwijspartners en 
-netwerken

2. Sectoroverstijgend samenwerken in onderwijsnetwer-
ken zoals de Leidse Aanpak, Het Verwonderpaspoort, 
Het LEF en ONZ

Start 2019 Betrokken onderwijspartners en 
-netwerken

Kennis, onderzoek en onderwijs  

1. Het opzetten van een structuur waarin het uitwisselen 
van kennis, onderzoek en praktijk en aansluiten bij 
diverse initiatieven vergemakkelijkt wordt

Start 2019 Betrokken onderwijspartners en 
-netwerken - Gemeente 

Kennisdeling vergroten 

1. Onderzoeken hoe impact van bestaande en nieuwe 
projecten te vergroten

Start 2020 De onderwijsnetwerken 
- Gemeente 

Overzicht creëren

1. In beeld brengen van het aanbod van initiatieven, net-
werken en organisaties en van wie wat doet.

Start 2020 Werkgroep

Gezamenlijke strategie 

1. De gemeente maakt in samenwerking met Leiden 
Marketing en met vertegenwoordigers uit het po, vo 
en so (en universiteit en andere educatieve partners 
zoals musea, kennisstad etc) een gezamenlijke bran-
ding-, marketing- en communicatiestrategie

2019-2020 Werkgroep - Leiden Marketing - 
communicatiemedewerkers van de 
schoolbesturen 

2. Uitvoeren van de gezamenlijke branding- marketing en 
communicatiestrategie. 

2020-2023 Werkgroep - Leiden Marketing - 
communicatiemedewerkers van de 
schoolbesturen

Overzicht werkgroep 
Wie Organisatie

Voorzitter
Marton de Pinth PROO Leiden 

Leden 
Wieke Bertina Gemeente Leiden

Han Nijssen Leiden Kennisstad/Gemeente Leiden 

Anna Reints Het LEF

Eline Sparreboom PROO Leiden 

Mincke Pijpers Leiden Marketing 

Jessica Hilhorst Gemeente Leiden
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3  Uitvoeringsplan Onderwijs en  
arbeidsmarkt  

Actie Planning Wie 
Aansluiting PrOVSO jongeren op de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs

1. Inventariseren wat de praktijkscholen en speciaal 
onderwijs ervaren als belangrijkste knelpunten in het 
duurzaam plaatsen van hun studenten op de arbeids-
markt en vervolgonderwijs

2019 Subwerkgroep ProVSO - 
Holland Rijnland (fantas-
tische lijnen) 

2. Onderzoeken wat de belangrijkste redenen zijn van 
het afbreken van het dienstverband van geplaatste 
studenten na enige jaren

Start 2019 Subwerkgroep ProVSO

Regionale werkgelegenheid en techniekonderwijs versterken  

1. Opzetten van een hotspot techniek in vmbo Da Vinci 
Lammenschans

2020 Wordt opgepakt vanuit 
de subsidieregeling Sterk 
Techniekonderwijs

2. Opzetten van een hotspot techniek in vmbo Boerhaave 2020 Wordt opgepakt vanuit 
de subsidieregeling Sterk 
Techniekonderwijs

3. Uitvoeringsplan opstellen en commitment bij partners 
ophalen om instroom in technische richtingen op vmbo 
te vergroten. Indien succesvol, start uitvoering in 
2020.

2020 Werkgroep i.s.m. subsi-
dieregeling Sterk 
Techniekonderwijs en 
Technolab

4. Het instellen van een gezamenlijke docentenpool 
techniek

Wordt opgepakt vanuit 
de subsidieregeling Sterk 
Techniekonderwijs

Aantrekken en behouden leerkrachten voor het Leidse onderwijs 

1. Verkennen wat de mogelijkheid is tot het opzetten van 
een opleiding voor leraarondersteuner in de 
Hogeschool Leiden

Werkgroep -Hogeschool 
Leiden

2. Opstellen van een jaarkalender t.b.v. wervings- en ori-
entatieactiviteiten voor werken in het onderwijs (po en 
vo)

Start 2019 Wordt opgepakt vanuit 
de subsidieregeling 
Regionale Aanpak 
Lerarentekort

Overzicht werkgroep 
Wie Organisatie

Voorzitter
Marton de Pinth PROO Leiden

Leden
Jessica Hilhorst Gemeente Leiden

Els Schutrops SCOL

Harry van Alphen SCOL

Stijnie de Graaf Resonans:Metrum/KorteVlietschool

Bob Hoogendam PROO Leiden

Ivor Bergsma DaVinci Lammenschans

Eline Sparreboom PROO Leiden

4  Uitvoeringsplan Onderwijs en Jeugdhulp  
Actie Planning Wie 

Het Jonge Kind 

1. Goede overdracht van voorschool naar basisschool: 
uitbreiden en verbeteren bestaande overdrachtstool

Gemeente -  Onderwijs - 
Voorschoolse voorzieningen

2. Netwerk zorgstructuur realiseren onder voorschoolse 
voorzieningen aansluitend op zorgstructuur onderwijs 
en jeugdhulp: als gesprekspartner passende 
kinderopvang 

2020 Gemeente - Voorschoolse 
voorzieningen

3. Gezamenlijke scholing: onderwijs en voorschool 2019 Samenwerkingsverband -  
overige partijen - Voorschool

4. Plusaanbod voor peuters (hoogbegaafden): gezamen-
lijk aanbod peuters/kleuters 

Samenwerkingsverband 
- Voorschool

JGT op school 

1. Pilot collectieve inzet jeugdhulp op school: collectief 
aanbod creëren daar waar een school veel leerlingen 
met specifieke problematiek heeft die anders individu-
eel van aanbod gebruik maken

o.b.v. analyse 
lopende projec-
ten Tijdelijk 
Fonds Jeugdhulp

Gemeente - Onderwijs

2. Verbeteren aansluiting JGT en scholen: heldere wer-
kafspraken tussen JGT en school

in 2020 (o.b.v. 
integraal 
arrangeren)

Gemeente - Onderwijs

3. Betrekken bij uitwerking en uitvoering van het Interreg 
Project: It takes a Village to Raise a Child

Gemeente - Onderwijs 

Preventie 

1. Verbetering van verbinding tussen school en JGZ: ste-
vig positioneren rol en taak JGZ in integraal arrangeren

 2019-2020 Gemeente - CJG - Onderwijs

2. Aanpak langdurig verzuim: afspraken over melding en 
opvolging

start schooljaar 
2019-2020

Onderwijs - RBL

Aanbod creëren  

1. Voor kinderen met behoefte aan een prikkelarme situ-
atie: mogelijkheid onderwijszorg combinatie 
onderzoeken

Onderwijs

2. Voor hoogbegaafde/hoogsensitieve kinderen onderwijszorg 
combinatie 
gestart school-
jaar 2019-2020

Onderwijs

3. Voor vluchtelingen en statushouders: onderzoek 
Leidse regio: soort voorziening en inzet jeugdhulp 
daarbij 

Gemeente Leiden, Leiderdorp 
- Onderwijs
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Overzicht werkgroep 
Wie Organisatie

Voorzitter
Annemarije van Overschot SWV VO

Leden 
Brigitte Lammers Gemeente Leiden

Rich v.d. Berg PPO regio Leiden

Rosalie Kok SCOL

pm Resonans

Rowena Durieux BS Merenwijk 

Sofie van Rijn PROO Leiden

Whita Sneep DaVinci Lammenschans 

5 Uitvoeringsplan Gelijke Kansen   
Actie Planning Wie 

Inzet op rijke omgeving

1. Meerjarenbeleid nieuwkomers: Onderzoek naar huidi-
ge situatie nieuwkomersonderwijs en bepalen toekom-
stige visie en aanpak :
• Afspraken voor in en doorstroom van nieuwkomer-

sleerlingen in de regio Leiden
• Bepalen hoe draagvlak is geregeld t.b.v. de imple-

mentatie in regio Leiden
• Hoe professionals van onderwijsinstellingen de 

doorlopende leerlijn kunnen optimaliseren

Oplevering:  
november 2019

Onderzoeksbureau 
Sardes

2. Meerjarenbeleid nieuwkomers: Gezamenlijke afspra-
ken over implementatie en uitvoering van het 
meerjarenbeleid 

November 2019 - 
Juni 2020 

Gemeente -
Onderwijs 

3. Deelname aan (de proeftuin) Cultuur om de hoek 2020 

4. Betrekken bij uitwerking en uitvoering van het Interreg 
Project: It takes a Village to Raise a Child

Oktober 2019 -  
Juni 2020

Gemeente - scholen po 
en vo in focusgebieden

Soepele overgangen en doorgaande leerlijnen

1. Verkennen gezamenlijke visie/beleid IKC ontwikkeling Oktober 2019 -  
Juni 2020

Gemeente - onder-
wijspartners - partners 
voorschoolse 
periode - VNG

2. Kwantatieve en kwalitatieve data-analyse: inzet op 
bewustwording en vergroten en delen van kennis tus-
sen po - vo leerkrachten (inclusief leerlingen)

2020 Universiteit Leiden - 
Onderwijspartners po en 
vo - Gemeente

Partnerschap tussen professional en ouder 

1. Betrekken bij uitwerking en uitvoering van het Interreg 
Project: It takes a Village to Raise a Child

Oktober 2019 -  
Juni 2020

Gemeente - scholen po 
en vo in focusgebieden

Overzicht werkgroep 
Wie Organisatie

Voorzitter
Frits Hoekstra SCOL

Leden 
Laura Rijsbergen Gemeente Leiden

Assya Elhanay Er-Risèlèh

Anna Lambrechtse SCOL

Ellen van Reemst PROO Leiden

Bas Pijnappel Visser ’t Hooft 

Marlies Otte Bonaventuracollege

Albert-Jan Vonk DaVinci Lammenschans

Myra Warmer DaVinci Kagerstraat 
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6  Uitvoeringsplan Gezondheid en bewegen   
Actie Planning Wie 

Gezonde en actieve leefstijl

1. In kaart brengen belangrijke gezondheidsthema’s in 
het onderwijs (per school)

2020 Gemeente 
- Onderwijs - GGD 

2. Ondersteuning vanuit de GGD op de verschillende 
leefstijlthema’s (De Gezonde School aanpak en 
Jeugdgezondheidszorg) 

2020 Gemeente 
- GGD - Onderwijs 

3. Kennis bij gezondheids- en kennispartners inzetten op 
scholen in het po en vo op basis van de behoefte (zie 
punt 1) 

2020 

Rookvrije schoolomgeving

1. Organiseren bijeenkomst scholen en partners omge-
ving Leidse Hout

Eind 2019/begin 
2020

Gemeente 
- politie - Onderwijs 

2. Ondersteuning vanuit de GGD op de rookvrije 
schoolomgeving (De Gezonde School aanpak) 

2020 Gemeente 
- GGD - Onderwijs 

Bewegen 

1. Opzetten bovenbestuurlijke Leidse vakgroep bewe-
gingsonderwijs po

Oktober 2019 Onderwijs

2. Onderzoek: In kaart brengen beweegmomenten in het 
po i.r.t. beweegnorm - Rapport Ecorys

November 2019 Werkgroep bewegings-
onderwijs po (Gemeente - 
Onderwijs - Hogeschool 
Leiden) - Ecorys

3. Deelname als pilotgemeente aan onderzoek van het 
Ministerie OCW (inzake stand van zaken in het bewe-
gingsonderwijs po)

November 2019 
- Juni 2020  

Werkgroep bewegings-
onderwijs po (Gemeente - 
Onderwijs - Hogeschool 
Leiden)

4. In kaart brengen van belemmeringen voor het niet 
behalen van de norm (op wijkniveau). Uitwerken op: 
inhoudelijk kader, accommodaties/beheer 

Oktober 2019 - 
Juni 2020 

Bovenbestuurlijke Leidse 
vakgroep bewegingson-
derwijs po - Gemeente 
- Onderwijs  

Verbinden onderwijs en sport 

1. Afstemming schoolsportcommissie en werkgroep (met 
een vertegenwoordiging van vakleerkrachten uit het 
Leidse Onderwijs) over aanbod en programmering

Doorlopend Schoolsportcommissie - 
vertegenwoordiging 
vakleerkrachten 

Overzicht werkgroep 
Wie Organisatie

Voorzitter
Aafke Veltman Gemeente Leiden

Leden 
Jan van Doggenaar Gemeente Leiden

Talea van der Wal SBO De Vlieger

Sjoerd Jenninga PROO Leiden

Laura Rijsbergen Gemeente Leiden

pm DaVinci 

pm PO of VO 

7  Uitvoeringsplan Duurzame  
onderwijshuisvesting    

Actie Planning Wie 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2030

1. Herijking programmering van het vastgestelde IHP - 
Opdracht ICS

Oktober 2019 - 
April 2019

ICS 
- Gemeente - Onderwijs

2. Uitwerken van de beleidsambities van het IHP pm

Scholenlandschap 2030

1. Starten eerste verkenning en bepalen pilotgebied Start 2020 Gemeente - Onderwijs

2. Uitwerking plan van aanpak Start 2020 Gemeente - Onderwijs 

Het Leids Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting

1. Maken Toetsingskader en Afwegingskader - Opdracht 
ICS 

Oktober 2019 - 
April 2020

ICS 
- Gemeente - Onderwijs 

2. Starten verkenning kwaliteitskader: Elementen verho-
gen kwaliteit (functioneel/inhoudelijk en gebouwlijk) 
inclusief de duurzaamheidsopgave

Januari 2020 - 
Juni 2020 

Gemeente - Onderwijs 

Organisatie samenwerking 

1. In kaart brengen van de verschillende 
overleg-scenario’s

pm

Overzicht werkgroep 
Wie Organisatie

Voorzitter
Wim Klapwijk Vrije School Mareland

Leden
Huib Bulthuis SCOL

Artho Jansen St. Vrije scholen ZW-NL

Bart Vieveen Stedelijk Gymnasium

Sjoerd Jaspers PROO Leiden

Sander Verheul Leo Kanner 

Iepe Roosjen Resonans 

Ronald Gase Leonardo da Vinci

Mathieu Arnouts Vlietland College

Mariëlle Wetzels Koninklijke Auris Groep

Jan van Doggenaar Gemeente Leiden

Doeke Posthuma de Boer Gemeente Leiden
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