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Speerpunten

1 Kinderen van Harlingen in hun ontwikkeling ondersteunen door goed, 
gezond en passend onderwijs te bieden.

2 Bestrijden van laaggeletterdheid.

Speerpunt 1

Kinderen van Harlingen in hun ontwikkeling ondersteunen door goed, gezond en 
passend onderwijs te bieden.

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. 
Daarom faciliteert de gemeente het best mogelijke onderwijs binnen de 
gemeentegrenzen, omdat het belangrijk is dat ieder kind zich maximaal kan 
ontplooien.
Alle basisscholen zijn Integrale Kindcentra waarbij de schoolgebouwen onderdak 
geven aan basisonderwijs, voorschoolse educatie voor peuters en kinderopvang. 
Ouders kunnen hun kinderen tot en met groep 8 naar een vertrouwde en veilige 
plek brengen waar goede opvang en/of scholing aan het kind wordt aangeboden in 
een modern schoolgebouw.
Elk kind moet de kans hebben zonder achterstand naar het basisonderwijs te 
gaan. Peuters ontwikkelen zich op een speelse manier en waar nodig wordt 
logopedie en opvoedingsondersteuning aangeboden. Peuters die iets meer 
aandacht nodig hebben krijgen VVE (voor- en vroegschoolse educatie) of 
kunnen terecht bij de Peuterplusvoorziening in het Vierkant. Het gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid, waar dit alles deel van uit maakt voeren we samen 
uit met de schoolbesturen, de peuteropvangorganisaties en de GGD. De tweede en 
derde planuitvoeringsfases zijn in 2019 en 2021 gestart en betreffen de volgende 
ontwikkelpunten:

• We bieden optimale kansen aan kinderen met taal- en 
ontwikkelingsachterstanden.

• We dragen zorg voor doorlopende leer- en ontwikkellijnen.
• We bevorderen positieve gezondheid.
• We bieden optimale ondersteuning door inzet sociaal team en jeugdzorg.
• We werken samen met onze ketenpartners en betrekken ouders bij onze 

activiteiten.
• Op alle kindcentra worden 16 uren VVE aangeboden.

• Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage voor peuteropvang.
• VVE blijft gratis voor kinderen met een VVE-indicatie.
• Er komt extra aandacht voor de ontwikkeling van kleuters in  

groep 1 en 2.
• Er worden naschoolse activiteiten voor alle kinderen in Harlingen aangeboden.
• Meer tijd voor preventief werken van de jeugdteammedewerkers in de 

kindcentra.

Ook de twee onderwijsinstellingen voor Voortgezet Onderwijs (RSG Simon 
Vestdijk en Maritieme Academie) vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van jongeren uit Harlingen en de nabije omgeving. Ook deze scholen kunnen 
rekenen op brede steun, onder meer in de planologische- en verkeerskundige 
ontwikkelingen en plannen.

Wat gaan we er in 2023 voor doen ?
• We monitoren het bereik van VVE en reguliere peuters.
• We maken resultaatafspraken met de IKC’s. 
• Voor het onderwijs zetten we in op zorg en preventie en nodigen de 

schoolbesturen uit voor cofinanciering van extra maatregelen op het snijvlak 
van onderwijs, sport en zorg.

• In 2023 bieden we samen met Buurtsportwerk en andere (educatieve) 
partners, een naschools aanbod aan. 

• Samen met de scholen blijven we werken aan het terugdringen van 
schoolverzuim en het vroegtijdig schoolverlaten. Daarvoor hebben we de 
methodische aanpak schoolverzuim in regioverband ingevoerd.

• Cultuur- en muzieklessen wordt in elke klas van het basisonderwijs standaard 
onderdeel van het lesprogramma. Samen met de muziekschool, verenigingen 
en het onderwijsveld vullen we deze wens in. 

• De zorgstructuur moet naadloos aansluiten op de hulpverlening die kinderen 
thuis ontvangen. Dit betekent dat jeugdteamleden voldoende tijd hebben 
om samen met onderwijsprofessionals te werken (aan het voorkomen 
van) samenhangende ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. 
Omgekeerd moet dit uiteraard ook het geval zijn. Jaarlijks wordt de inzet van de 
jeugdteammedewerker met de scholen geëvalueerd en aangepast waar nodig. 
Ook zetten we in op zorg- en onderwijsarrangementen voor die kinderen en 
jongeren waar alleen dit soort individueel maatwerk geschikt voor is. 

• Deelname aan het 04- project (ouders, overheid, onderwijs, ondernemers) omdat 
het belangrijk is dat de jeugd zich goed kan oriënteren op een vervolgopleiding.
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• Het is belangrijk dat alle bassischoolleerlingen een zwemdiploma kunnen 
behalen. Daarom bieden we zwemonderwijs aan basisschoolleerlingen in 
Harlingen 

• De gemeente blijft samen met het onderwijs en jongerenwerk voorlichtings- 
en weerbaarheidscampagnes aanbieden die aansluiten bij de behoeftes van 
jongeren. Denk aan middelengebruik , discriminatie, sexting, cybercrime, 
suïcide preventie en seksuele diversiteit.

• Het herzien/opstellen van het IHP (Integraal huisvestingsplan) in 2023.

Speerpunt 2 

Bestrijden van laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, 
schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid onder de 16 tot 65-jarigen ligt in de 
gemeente Harlingen tussen de 11 en 15%. De gemeente vindt het belangrijk dat 
elke inwoner van Harlingen de Nederlandse taal kan lezen en schrijven maar ook 
goed kan omgaan met de computer. Taal is één van de basisvaardigheden voor 
meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën 
en integratie. Taal is één van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van 
Harlingers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. 

Wat gaan we er in 2023 voor doen ?
• Het blijven aanbieden van cursussen digitale vaardigheden en taaltrajecten in 

het DigiTaalHuis in de Bibliotheek om de (basis)vaardigheden te verbeteren.
• Samen met inwoners, vrijwilligers en professionals focussen we op activiteiten 

die een positieve gezondheid stimuleren en de eigen kracht en het sociaal 
netwerk van inwoners versterken. 

• Er voor zorgdragen dat laaggeletterde inwoners op de juiste leerplek terecht 
komen. Dit gaan we doen door professionals en vrijwilligers te trainen in het 
herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden.

• Het blijven onderzoeken van nieuwe manieren om laaggeletterden te bereiken.
• Bijeenkomsten organiseren om blijvend aandacht te vragen voor dit 

onderwerp.
• Continuering van de samenwerking met onze ketenpartners.


