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Wat is politiek nodig om KANSRIJK
op te GROEIEN in Arnhem?
FEIT:
Arnhem staat 9e op de lijst van kansarmste gemeenten in Nederland. Dit betekent dat 
wie geboren wordt in Arnhem een stuk slechtere vooruitzichten heeft dan wie in een 
(even arm of rijk) gezin opgroeide in steden met soortgelijke of zelfs grotere problematiek 
zoals Rotterdam of Amsterdam, of iets minder problematisch Tilburg of Nijmegen.

MAAK HET VERSCHIL VOOR ONZE
KINDEREN EN JONGEREN MET
HET NIEUWE COALITIEAKKOORD!

PREVENTIEVE AANPAK

• Maak concreet wat een
 preventieve aanpak van ons
 vraagt. In ons kijken, duiden en
 handelen (één focus) én van
 onze samenwerking.
 Benut hiervoor de kwaliteiten
 van alle organisaties in de stad.
• Sluit alleen contracten met
 partijen/organisaties die
 zo willen werken, zich
 daaraan conformeren.
 Toets daar ook op.
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KANSENGELIJKHEID

• Breng armoede voor kinderen terug naar 0.
• Maak in kwetsbare wijken verlengde leertijd dan wel de rijke 
 schooldag zo duurzaam mogelijk door samenwerking met school 
 en partners in de wijk/stad ten minste 10-jarig vorm te geven voor 
 alle kinderen van die school. Evalueer, leer en stel bij. 
• Gratis kinderopvang voor werkzoekende ouders/verzorgers
 (landelijk geregeld voor werkenden). 
• Beschouw voorschool/VVE en BSO activiteiten in kwetsbare wijken 
 als wezenlijk onderdeel van leren & ontwikkeling, dat wil zeggen m² 
 bij de school en non-commerciële tarieven. 
• Waar nodig inzet ambulant jeugdhulpverleners in de school en 
 inzet jobcoaches in de school. 

3

GEBIEDSGERICHT WERKEN

• Maak een sociale kaart voor elke wijk in Arnhem en 
 omschrijf de jeugdopgave van die wijk (primair met 
 partijen zonder winstoogmerk). Verwoord wat dit 
 betekent voor de rol van de wijkteams leefomgeving 
 en sociale wijkteams.
• Verbind sociale wijkteams en jongerenwerk duurzaam 
 aan school/scholen, ook met vaste gezichten.
• Maak mogelijk dat scholen ook plekken zijn voor
 sociale ontmoetingen als een van de hoogwaardige, 
 voorliggende voorzieningen in de stad 
 (geldt ook voor sportfaciliteiten).
• Heb aandacht voor kwetsbare wijken en zet daar
 intensief op in. Durf te differentiëren.
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DIVERSITEIT & INCLUSIE

• Maak mogelijk dat alle kinderen en jongeren veilig en leefbaar 
 kunnen opgroeien.
• Ontwikkel gemeenschappelijke taal, die dit ondersteunt 
 - train alle relevante partijen hierin.
• Zorg voor participatie van iedereen met extra aandacht voor
 (empowerment & emancipatie van) minderheden. 
 Dit is noodzakelijk voor een stevig, rechtvaardig ervaren, 
 sociaal contract in de gemeenschap.
• Maak meer inclusief onderwijs mogelijk door onderwijshuisvesting 
 meer flexibel te maken door duurzaam én toekomstbestendig 
 te bouwen.
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NAMENS ALLE KINDEREN EN JONGEREN IN ARNHEM EN DEZE ORGANISATIES:

SCHAARSTE ARBEIDSMARKT

• Behoud sociaal kapitaal door aantrekkelijk te zijn en aandacht 
 te hebben voor blijven wonen en werken in Arnhem
• Hanteer in woningbeleid voorrangsbeleid bij schaarse beroepen. 
 Wees hierin ook creatief (bijv. een starters onderwijsflat).
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Het is vanuit het Arnhemse onderwijsveld onze gezamenlijke ambitie dat we kinderen in onze stad goede kansen willen 
bieden. Wij dragen daar allemaal vanuit onze eigen kernopdracht aan bij. We hebben in aansluiting op de vastgestelde 
visie sociaal domein, het jeugdbeleid en de aanpak Arnhem Oost, de steun van de gemeente nodig (regierol) opdat we ook 
met alle partijen samen, in samenhang, de goede dingen doen. Zodat we samen meer impactvol en van betekenis zijn. 
Dat is nodig. Ook in dit proces en de te maken afspraken willen en kunnen wij bijdragen. 
Vanzelfsprekend geldt dit ook voor de aanpak Pedagogische Wijk waarin een aantal onderwerpen al beschreven staat. 
Ook hier dragen wij graag ons steentje bij! We hebben verlangens en ambities rondom de volgende punten.

We realiseren ons dat dit stevige wensen zijn. In het nu af te sluiten 
coalitieakkoord kunnen echter de eerste stappen worden gezet. 

Wij willen graag samen in gesprek met de onderhandelende 
partijen om concrete stappen te zetten in de komende jaren.




