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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Onderzoek naar pilot familiescholen’ 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van het HEA Jaarplan 2021-2022 (RIS309436) op 7 oktober 

2021 de door het raadslid mevrouw Tseggai ingediende motie ‘Onderzoek naar pilot familiescholen’ 

(RIS310244) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

− elk kind hetzelfde recht heeft zicht te ontwikkelen door middel van onderwijs; 

− sommige ouders nog moeite hebben in het meekomen in de samenleving; 

− zij daarom lastiger betrokken kunnen zijn bij het ouderwijs van hun kind; 

− kinderen van ouders die het lastig vinden mee te komen in de samenleving en/of minder 

betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind, minder kansen hebben om zich te ontwikkelen 

door middel van onderwijs. 

 

Overwegende, dat: 

− Amsterdam pilots voor familiescholen heeft gestart; 

− deze familiescholen ondersteuning bieden in opvoeding, het opbouwen van een netwerk met 

andere ouders, het aanvragen van hulp bij armoede of het invullen van papierwerk; 

− deze familiescholen ook buitenschoolse activiteiten aanbieden zoals theater- en sportlessen en 

huiswerkbegeleiding; 

− deze aanvullende activiteiten kunnen helpen de betrokkenheid en de plek in de samenleving van 

ouders te verbeteren en daarmee de kansen van jun kinderen te vergroten om zich te 

ontwikkelen door middel van onderwijs; 

− deze Amsterdamse pilot van familiescholen al een goede eerste indruk geeft in het behalen van 

bovenstaande doelen. 

 

Verzoekt het college: 

− op minstens twee Haagse scholen met een lage mate van betrokkenheid en een hoge mate van 

problematiek bij de ouders een pilot te starten voor de familieschool naar Amsterdams model; 

− en de raad hierover te informeren. 

 

Ter afdoening van deze motie bericht het college het volgende. 
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Het vergroten van kansengelijkheid is het centrale thema van de HEA 

In Den Haag wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de nieuwe Haagse Educatieve Agenda 

(HEA) voor de periode 2022 -2026. De nieuwe HEA zal u begin 2022 ter vaststelling worden 

aangeboden. Het realiseren van meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs staat ook in de nieuwe 

HEA centraal. Onder dit centrale thema worden verschillende ambities en speerpunten benoemd. Het 

versterken van het binnenschools en buitenschools leren, het uitbreiden en intensiveren van leertijd, 

de brede talentontwikkeling van kinderen en het betrekken en ondersteunen van ouders worden 

hierbij genoemd. Een voorstel is om het aanbod van integrale voorzieningen (zoals een IKC, een Brede 

Buurtschool of een familieschool) voor kinderen van 0 tot 12 jaar (en hun ouders) uit te breiden en 

beter te profileren, zodat de samenwerking tussen het onderwijs en partijen als kinderopvang, zorg en 

welzijn zichtbaarder wordt.  

 

De Amsterdamse familieschool: Amsterdamse werkwijze om kansenongelijkheid in het 

onderwijs tegen te gaan 

De Amsterdamse familieschool maakt onderdeel uit van de Amsterdamse PIEK- aanpak. PIEK staat 

voor Professionaliseren, Innoveren, Excelleren, Kansen bieden. Die aanpak heeft als doel 

kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan, in de periode 2019-2023. 

 

De PIEK-aanpak bestaat uit 3 samenhangende actielijnen te weten: 

1. Uitbreiden en verstevigen van de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs.  

2. Versoepelen van overgang van po naar vo. 

3. Stimuleren van een brede ontwikkelomgeving waarbij er een koppeling wordt gemaakt tussen de 

thuissituatie en de leefomgeving van het kind. Deze derde actielijn is de Amsterdamse 

familieschool.  

 

Bij de Amsterdamse familieschool staat samenwerking met ouders en maatschappelijke partners 

binnen de domeinen armoede, jeugd, sport en de wijk centraal. De Amsterdamse familieschool is een 

plek waar leerlingen breed leren en waarbij ouders intensief betrokken zijn. Er is op school meer dan 

alleen onderwijs. Een verbonden binnen- en buitenschoolse aanbod en ruimere openingstijden zijn 

daarbij belangrijke elementen. Met behulp van maatschappelijke partners is er aanbod voor ouders, 

bijvoorbeeld trainingen rondom taal en educatief partnerschap. Er wordt in de Amsterdamse 

familieschool ook ingezet op armoedebestrijding aan de hand van een zogenaamd armoedepakket.  

 

Ondersteuning van Haagse kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 

In het Haagse onderwijsbeleid is veel aandacht voor armoede in relatie tot onderwijs. Armoede kan 

leerprestaties van kinderen in de weg staan. Bijvoorbeeld als het gezin hierdoor stress ervaart en 

ouders hierdoor hun kinderen minder goed kunnen begeleiden. Een laag gezinsinkomen en armoede 

mogen geen reden zijn om op school niet mee te kunnen. Den Haag kent meerdere manieren om 

kinderen en gezinnen te ondersteunen. Voor ouders met de laagste inkomens is de voorschool gratis. 

Stichting Leergeld Den Haag helpt kinderen uit gezinnen met een laag inkomen met belangrijke 

voorzieningen zoals een laptop, leermiddelen, Squla, sportkleding of een fiets. Ook draagt de gemeente 

bij in de kosten van schoolreisjes voor kinderen in achterstandssituaties. Wanneer schulden een issue 

zijn op school wijst het schoolmaatschappelijk werk de weg naar schuldhulpverlening. 

 

Opbrengsten van de Amsterdamse familieschool 

De 3 actielijnen uit de PIEK-aanpak komen grotendeels overeen met de Haagse ambities en 

speerpunten in zowel de huidige als de nieuwe HEA, maar de nadruk op armoedebestrijding en het 

armoedepakket vanuit school zijn anders dan in Den Haag. Mogelijk biedt de Amsterdamse 

familieschool aanknopingspunten. Het college gaat dit onderzoeken en samen met de schoolbesturen 

kijken of en hoe dit past in het Haagse onderwijs. 
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Wellicht zijn er scholen in Den Haag Zuidwest die willen meedoen aan een pilot familieschool. Zoals u 

weet, kunnen wij scholen hiervoor uitnodigen maar niet toe verplichten.  

 

In de HEA-jaarverantwoordingen zullen wij u over de voortgang informeren.    

  

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


