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7

Voorwoord

Deze notitie over jeugdbeleid is opgesteld op verzoek van de Directie Jeugdbeleid van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De notitie beperkt zich con-
form het verzoek tot het lokaal jeugdbeleid en de aansturing hiervan door het rijk. 

De auteurs hebben het huidige jeugdbeleid zowel bestuurlijk als inhoudelijk geanaly-
seerd. Zij bepleiten een nieuw bestuursmodel dat recht doet aan de ambities van het 
rijk, maar de gemeenten voldoende ruimte laat om een lokaalspecifi ek beleid te voe-
ren. Een centraal element hierin is de agenda voor de jeugd. Op basis van een analyse 
van de maatschappelijke ontwikkelingen, verspreide onderzoeksgegevens over de 
huidige situatie van de lokale jeugdvoorzieningen en eigen inzichten dragen de au-
teurs bouwstenen aan voor deze Agenda voor de jeugd. 

Dit werkdocument is een vervolg op Sociale cohesie en sociale infrastructuur. Verkenning van 
beleidsmogelijkheden en bestuurlijke modellen (Roes 2002). Beide publicaties bevatten niet 
het gebruikelijke onderzoeksverslag, maar zijn essays over sturingsvraagstukken en 
mogelijke beleidsprioriteiten in de welzijnssector. Hopelijk vervullen ze een nuttige 
functie in de discussie over het toekomstige welzijnsbeleid.

Prof.dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1. Inleiding: rijksambities en lokaal beleid1

Het algemene en preventieve jeugdbeleid behoort voor het overgrote deel tot het 
takenpakket van gemeenten. Gemeenten beschikken over een grote mate van be-
leidsvrijheid in het vormgeven van dit jeugdbeleid. Een en ander vloeit voort uit 
diverse wetten en uit het Bestuursakkoord nieuwe stijl (bans) tussen rijk, provincies en 
gemeenten. Overigens bestaan er tussen de bij het jeugdbeleid betrokken sectoren 
wel verschillen in vrijheidsgraden. Niettegenstaande deze lokale beleidsvrijheid heeft 
de rijksoverheid aanzienlijke ambities in het jeugdbeleid. Dat geldt niet alleen voor de 
rijkstaken, maar ook voor onderdelen van het jeugdbeleid die primair tot de verant-
woordelijkheid van andere overheden behoren. De rijksoverheid verkeert daardoor 
in een enigszins ambigue positie: zij heeft gemeenten aanzienlijke vrijheid gegeven, 
maar heeft tegelijkertijd zelf forse ambities.

Voor een deel zijn de ambities van de rijksoverheid neergelegd in het bans (bans
2001; 2002)en voor een deel in het doorstartconvenant Grote Steden Beleid (gsb). 
Waar voor het gsb geldt dat de rijksoverheid aanzienlijke invloed heeft op de ge-
meentelijke beleidsplannen, moet voor het bans geconstateerd worden dat de 
rijksoverheid voor de vervulling van haar ambities goeddeels afhankelijk is van de 
bereidwilligheid en de bestuurskracht van gemeenten. Ofschoon de rijksoverheid 
langs verschillende wegen tracht de bestuurskracht en beleidskeuzen van gemeenten 
te beïnvloeden, blijft de vormgeving van het integrale jeugdbeleid, c.q. het realiseren 
van een sluitende ketenaanpak een zaak van inhoudelijke prioritering en sturing van 
afzonderlijke gemeenten. De spanning die bestaat tussen de ambities van het rijk en 
de daden van gemeenten, noopt tot een bezinning op de sturingsfi losofi e van de rijks-
overheid. Deze notitie beoogt hieraan een bijdrage te leveren.

In de eerste plaats biedt deze notitie een uitwerking van de sturingsconcepten voor 
rijk en gemeenten. Het rijk kan de gemeenten stimuleren een bijdrage te leveren aan 
de realisatie van de ambities van de rijksoverheid via het model van complementair 
bestuur, dat is gepresenteerd in het scp-werkdocument Sociale cohesie en sociale infra-
structuur (Roes 2002). Het eerste element in het sturingsconcept is de Agenda voor de structuur (Roes 2002). Het eerste element in het sturingsconcept is de Agenda voor de structuur
jeugd. Het rijk geeft hiermee richting aan het beleid van gemeenten, maar laat hen te-
vens voldoende ruimte om aan de rijksdoelstellingen een lokaalspecifi eke invulling te 
geven. Het tweede element is de regierol van gemeenten. De invulling van de Agenda 
voor de jeugd, gericht op het tot stand brengen van een samenhangende pedagogi-
sche infrastructuur, is geen exclusieve taak voor de gemeente, maar een verantwoor-
delijkheid voor het netwerk van lokale en regionale instellingen dat werkzaam is voor 
de jeugd. De gemeente heeft een regierol bij het ontwikkelen van deze pedagogische 
infrastructuur en stuurt op basis van een gezamenlijk vastgestelde visie, doelstellin-
gen en resultaten. De gemeenten hebben zich krachtens bans reeds gebonden aan 
een gemeentelijke notitie jeugdbeleid. Het rijk zou via haar Agenda voor de jeugd2
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10 Inleiding

een extra stimulans kunnen geven aan de ontwikkeling van het lokale jeugdbeleid. De 
Welzijnswet biedt de bestuurlijke kapstok om een en ander vast te leggen.

Ten tweede worden in deze notitie voorstellen gepresenteerd voor de inhoudelijke 
richting die het rijk aan gemeenten zou kunnen geven. Het rijk wordt aanbevolen 
een (pedagogische) visie te ontwikkelen, op basis waarvan een aantal concrete pri-
oriteiten voor het beleid van de komende jaren kunnen worden aangewezen. Deze 
selectie van prioriteiten – de Agenda voor de jeugd van het rijk – geeft richting aan het 
lokale jeugdbeleid voor de komende vijf à tien jaar. Het gaat om bouwstenen voor een 
pedagogische infrastructuur, het samenhangende geheel van formele en informele 
voorzieningen en arrangementen voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen 
en jongeren. Belangrijke onderdelen zijn: peuterspeelzalen, algemene opvoedings-
ondersteuning en vroegtijdige signalering, eerstelijns jeugdhulpverlening, brede 
scholen, zorgadviesteams voor het (voortgezet) onderwijs en vrijetijdsvoorzieningen 
voor tieners. Het zijn – naast uiteraard kinderopvang, onderwijs en gezondheidszorg 
– voorzieningen en arrangementen waaraan elk huishouden met kinderen behoefte 
heeft. Daarenboven hebben zij een preventieve functie, gericht op het voorkomen 
van ernstige fysieke en psychische problemen en van criminaliteit. Ook legt een goed 
toegeruste lokale pedagogische infrastructuur verbindingen naar de curatieve en re-
pressieve onderdelen van het jeugdbeleid die primair tot de verantwoordelijkheid van 
het rijk en de provincies moeten worden gerekend. Voorop staat echter de positieve 
bijdrage aan de ontwikkeling van alle kinderen.

Alvorens op het sturingsconcept (§3) en de inhoudelijke prioriteiten – de agenda voor 
de jeugd – (§4) in te gaan, wordt in §2 een korte schets gegeven van de staat van het 
jeugdbeleid.
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11

2. De staat van het jeugdbeleid

2.1 Rijksbeleid
In de afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid, voor een belangrijk deel samen met ge-
meenten en provincies, talrijke initiatieven genomen om een samenhangend beleid 
te formuleren voor de jeugd. ‘De inzet van Rijk, provincies en gemeenten is om goede 
randvoorwaarden te bieden en zorg te dragen voor een toereikend, samenhangend en 
toegankelijk voorzieningenaanbod van hoge kwaliteit om een positieve ontwikkeling 
van jeugdigen te ondersteunen’ (bans 1999). De overheden nemen zich voor ‘niet al-
leen te focussen op problemen, maar ook te investeren in versterking van algemene 
voorzieningen voor jeugdigen’. Daarbij worden gemeenten verantwoordelijk gesteld 
voor de versterking van de basisvoorzieningen en de realisering van de integrale en 
vraaggerichte aanpak voor 0 tot 6-jarigen, gericht op een doorgaande pedagogische 
ontwikkelingslijn. Daarnaast zijn activiteiten aangekondigd voor de andere leeftijds-
categorieën, in het bijzonder gericht op de schakelmomenten in de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren.

De rijksoverheid heeft zich geconcentreerd op uitbreiding van diverse voorzieningen 
en vernieuwing van wetgeving. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn kinderop-
vang, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg. Andere belangrijke onderwerpen zijn: 
voor- en vroegschoolse educatie, opvoedingsondersteuning, vroegsignalering, onder-
wijsachterstandenbeleid, onderwijs in allochtone levende talen, veiligheid (op school) 
en criminaliteitspreventie, ontwikkeling van brede scholen, aanpak van voortijdig 
schoolverlaten, maatschappelijke opvang, sport en jeugdparticipatie. Een extra inzet 
van het jeugdbeleid heeft plaats gevonden in het kader van het Grote-stedenbeleid en 
beleid voor integratie van minderheden.

Wanneer men de talrijke beleidsnota’s analyseert komt naar voren, dat het jeugd-
beleid over twee sporen loopt. Enerzijds is het beleid gericht op de beruchte ‘15%’: 
jeugdigen die met problemen worden geconfronteerd en/of zelf problemen veroorza-
ken, ook wel aangeduid als de risicogroep. Deze groep kent gemiddeld lagere ontwik-
kelingskansen, hetgeen de kans op sociale uitsluiting of marginalisering verhoogt. 
Anderzijds is de laatste jaren ook steeds meer ingezet op preventief beleid. Dit beleid 
is gericht op de verhoging van de ontwikkelingskansen van in principe alle jeugdigen. 
Daarmee wordt nadrukkelijk ook een verkleining van de kans op – geïnternaliseerd of 
geëxternaliseerd – risicogedrag beoogd. De meest in het oog springende voorbeelden 
hiervan zijn de beleidsvoornemens met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg, de 
voor- en vroegschoolse educatie en het onderwijskansenbeleid. Deze staan in veel 
gemeenten onder sterke fi nanciële impulsen van de rijksoverheid prominent op de 
agenda. Niettemin richt het rijksbeleid zich overwegend op kinderen en jongeren met 
problemen. Deze categorie krijgt de meeste beleidsaandacht, ook wanneer de be-
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12 De staat van het jeugdbeleid

leidsvoornemens betrekking hebben op algemene voorzieningen, zoals jeugdgezond-
heidszorg of basisonderwijs. 

In de tweede plaats blijkt uit de beleidsvoornemens, dat het rijk bij de uitvoering 
van zijn beleid sterk kapitaliseert op de medewerking van andere overheden. Op 
terreinen, zoals jeugdgezondheidszorg, kinderopvang en jeugdzorg, zijn niet al-
leen doelstellingen voor rijksbeleid geformuleerd, maar ook verbindingen gelegd 
naar het lokaal jeugdbeleid en het onderwijs. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
veel basisvoorzieningen, via welke de risicosituaties moeten worden opgespoord 
en laagdrempelige hulp moet worden geboden. Bovendien krijgen gemeenten een 
regierol toebedeeld in het jeugdbeleid om samenhang tot stand te brengen tussen de 
vele voorzieningen die zich richten op de ontwikkeling van kinderen. Het realiseren 
van een jeugdketen en een sluitende aanpak is een complexe zaak, omdat de diverse 
instellingen eigen doelstellingen hebben en werken vanuit een eigen perspectief. 
Afgesproken is dan ook dat gemeenten ondersteuning krijgen bij de afstemming en 
samenwerking in het kader van het project Lokaal jeugdbeleid (tk 1998-1999).tk 1998-1999).tk

2.2 Lokaal beleid
In het kader van deze notitie is de vraag, hoe gemeenten de hen toebedachte taken 
oppakken. De aandacht van gemeenten voor jeugdbeleid is de laatste jaren sterk 
toegenomen. In 1998 kende zo’n 60% van de Nederlandse gemeenten een specifi ek 
jeugdbeleid – een zelfstandig, categoraal beleid voor de jeugd (Gilsing 1999). Alles 
wijst erop dat dit aandeel de laatste jaren is toegenomen.3 Daarbij dient te worden op-
gemerkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen enerzijds de meer stedelijke en 
anderzijds de minder en niet stedelijke gemeenten. In de eerste categorie gemeenten 
is het jeugdbeleid in het algemeen verder ontwikkeld; waar nauwelijks sprake is van 
jeugdbeleid, betreft het bijna zonder uitzondering plattelandsgemeenten.

In het algemeen kan gesteld worden dat in veel gemeenten een gevarieerd aanbod aan 
algemene voorzieningen aanwezig is. Bijna alle gemeenten kennen peuterspeelzaal-, 
kinder- en jongerenwerk. Hetzelfde geldt voor kinderopvang en consultatiebureau’s. 
Daarmee is echter niets gezegd over de capaciteit van dergelijke voorzieningen. De 
bans-bezoekcommissie jeugdbeleid (2002) stelt in haar eindrapport dat algemene 
voorzieningen geconfronteerd worden met een (structureel) capaciteitsgebrek in de 
uitvoering van het jeugdbeleid. Dit punt speelt volgens de commissie op alle thema’s 
en bij alle bezochte gemeenten. Dit probleem wordt versterkt door de claims op 
uitvoerende werkers die voortvloeien uit concepten als de sluitende aanpak, keten-
benadering en samenhang. De tijdsinvestering van uitvoerende werkers in meerdere 
en uiteenlopende netwerken mag niet onderschat worden, zo blijkt ook uit (nog niet 
gepubliceerd) scp-onderzoek.

De politieke sturing van het jeugdbeleid is voor verbetering vatbaar (Gilsing 1999). Er 
blijkt weliswaar vaak een coördinerend wethouder jeugdbeleid aanwezig te zijn, maar 
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13De staat van het jeugdbeleid

de bij het jeugd beleid betrokken portefeuillehouders werken weinig samen. Het komt 
betrekkelijk weinig voor dat er gezamenlijk doelstellingen worden geformu leerd en 
budgetten worden gekoppeld. In bijna 40% van de onderzoeksgemeenten vindt wei-
nig tot geen afstemming plaats indien er raakvlakken tussen het beleid van verschil len-
de wethouders bestaan. Ook de ambtelijke coördinatie van het jeugdbeleid is in lang 
niet alle gemeenten optimaal. In de meeste gemeenten is er weliswaar een ambtelijke 
stuurgroep en/of een ambtelijk coördinator jeugdbeleid, maar niettemin is in een 
kwart van de gemeenten geen van beide aanwezig, waarbij niet-stedelijke gemeenten 
oververte gen woordigd zijn. In eenderde van de gemeenten werken bij het jeugdbeleid 
betrok ken ambtenaren nauwelijks samen als het gaat om afstemming, doelfor mule-
ring en – vooral – koppeling van budgetten. Dit geldt in het bijzonder voor niet-stede-
lijke gemeenten.

Naast de problemen met sturing en coördinatie binnen het eigen gemeentelijke ap-
paraat, vormt de sturing van andere actoren die bij het jeugdbeleid betrokken zijn een 
lastige opgave (Gilsing et al. 2000). Dit hangt samen met de complexe bestuurlijke 
omgeving van het lokale jeugdbeleid, met veel relevante wet- en regelgeving en met op 
sommige gebieden hoge sturingsambities van de rijksoverheid. Voeg daarbij de ken-
merken van de lokale netwerken – een grote variëteit aan actoren die opereren binnen 
zeer verscheiden bestuurlijke regimes, aanzienlijke machtsongelijkheid tussen de ac-
toren en de verschillende mate waarin zij gericht zijn op het realiseren van collectieve 
doeleinden – en het is duidelijk dat het bestuurlijk vermogen van gemeenten danig op 
de proef wordt gesteld. Een aantal grote steden blijkt dan ook moeite te hebben met 
het realiseren van adequate netwerksturing. In deze steden bestaan veel netwerken, 
waarvan de werkterreinen elkaar deels overlappen door de verschillende indelingscri-
teria voor netwerken (territoriaal, thematisch, naar leeftijdscategorie, beleidsstrate-
gisch versus uitvoerend). Ook uit (nog niet gepubliceerd) kwalitatief scp-onderzoek 
blijkt sturing (regie) een knelpunt in het jeugdbeleid. Uit interviews met uitvoerende 
actoren blijkt dat zij in een deel van de gemeenten niet in staat zijn hun werk te rela-
teren aan het lokale jeugdbeleid. Zij voelen zich daaraan dan ook slechts in beperkte 
mate gecommitteerd. De visitatiecommissie Grotestedenbeleid constateert in haar 
slotnotitie Doen doen doen, dat de uitvoering van de ambitieuze plannen stagneert, om-
dat ontschotting en ketenaanpak niet lukken. Overigens heeft dit niet alleen te maken 
met het gebrek aan betrokkenheid bij het gemeentelijk jeugdbeleid, maar ook met 
personele tekorten waarmee veel voorzieningen te kampen hebben ( G 4 2002).

Uit eerder scp-onderzoek komt naar voren dat een duidelijke, op de lokale situatie 
toegespitste visie, een belangrijke succesfactor is bij het realiseren van adequate stu-
ring. Op het belang van een lokaal-specifi eke visie als instrument van netwerksturing 
is ook gewezen in het rapport Knelpunten in het stedelijk jeugdbeleid (Gilsing et al 2000). 
Een uitgewerkte probleemanalyse en bijpassende beleidstheorie die zijn opgesteld in 
samenspraak met de bij het jeugdbeleid betrokken actoren, zijn belangrijk om de lo-
kale actoren te binden aan het jeugdbeleid. Echter, tegelijkertijd blijkt dat gemeen ten 
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14 De staat van het jeugdbeleid

moeite hebben met het ontwikkelen van een lokaal-specifi eke beleidsvisie (Van der 
Pennen et al. 1995; Van der Pennen en Ter Borg 1996). In het grotestedenbeleid is het 
niet veel anders. In een onderzoek naar het gemeentelijk jeugd- en veiligheidsbeleid 
in het kader van het grote steden beleid (Denters et al. 1999) zien de onderzoekers 
beleidsuniformiteit bij de onderzochte gemeenten, terwijl er wel sprake is van pro-
bleemdiversiteit. De gevonden beleidsuniformiteit wordt toegeschreven aan onvol-
doende uitgewerkte probleemformuleringen: ‘Al met al kan worden geconcludeerd 
dat de probleempercepties in de onderzochte gemeenten weinig variëteit vertonen en 
niet in alle gevallen op kennis van de lokale problema tiek berusten.’ (Denters et al. 
1999: 109).Vaak wordt verondersteld dat gemeentebesturen goed op de hoogte zijn 
van lokale omstandig heden. Dit blijkt echter niet vanzelfsprekend, althans niet in de 
sterk stedelijke gemeenten waarover Denters et al. rapporteren. Het schort vooral aan 
een adequate analyse van de lokale situatie en de eventuele problemen. De vraag of 
gemeenten de hun toebedeelde beleidsruimte benutten voor een op de lokale omstan-
digheden afgestemde aanpak – maatwerk – kan niet bevestigend worden beantwoord.

Samengevat: voor gemeenten is er nog veel te winnen als het gaat om de sturing in 
het jeugdbeleid. Adequate sturing begint met de interactieve ontwikkeling van een be-
leidsvisie, iets waar relatief veel gemeenten het lastig mee hebben. Vervolgens dienen 
concrete prioriteiten te worden vastgesteld en prestatie-afspraken te worden gemaakt 
tussen betrokken instellingen en overheden. In het vervolg van deze notitie wordt 
betoogd dat een door de rijksoverheid te ontwikkelen richtinggevend beleidskader 
de visie- en beleidsontwikkeling van gemeenten kan ondersteunen. Tevens wordt een 
aanzet gegeven voor de inhoudelijke invulling van zo’n agenda voor de jeugd.
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3. Sturingsmodel

In de inleiding van deze notitie is uiteengezet dat de rijksoverheid voor de vervulling 
van haar ambities in sterke mate afhankelijk is van de medewerking, maar zeker ook 
de bestuurskracht van gemeenten. In de vorige paragraaf is geconstateerd dat ge-
meenten moeite hebben met het ontwikkelen van een lokaal-specifi eke visie op hun 
jeugdbeleid. In deze paragraaf wordt een sturingsconcept uiteengezet, dat zowel de 
rijksoverheid mogelijkheden biedt bepaalde inhoudelijke ambities te realiseren, als 
wel gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een coherent, lokaal-speci-
fi ek jeugdbeleid.

3.1 Samenwerking en afstemming tussen bestuurslagen
In de publicatie Sociale cohesie en sociale infrastructuur (Roes 2002) is een bestuurlijk mo-Sociale cohesie en sociale infrastructuur (Roes 2002) is een bestuurlijk mo-Sociale cohesie en sociale infrastructuur
del geschetst ter bevordering van de lokale sociale infrastructuur. Op basis van een 
analyse van de bestuurlijke opgave op lokaal niveau is geconcludeerd, dat gemeenten 
de regietaken die het rijk hen toedeelt kunnen invullen via netwerksturing, met res-
pect voor de eigen verantwoordelijkheid van de andere bij lokaal sociaal beleid betrok-
ken partijen. Hierin kan de rijksoverheid de gemeenten op haar beurt faciliteren door 
bestuurlijke voorwaarden te scheppen voor de netwerksturing door gemeenten.
Dit betekent, dat het rijk een zeker evenwicht moet vinden tussen de eigen ambities en 
de feitelijke aansturingsmogelijkheden van andere autonome bestuursorganen.

Het scp heeft op basis van een eerdere analyse voorgesteld het model van het gemeen-
telijk onderwijsachterstandenbeleid te volgen. Het rijk formuleert doelstellingen op 
hoofdlijnen, bij voorkeur in meetbare termen. De gemeenten krijgen ter uitvoering 
van deze opdracht additionele fi nanciële middelen en worden geacht met de relevante 
lokale partijen een op overeenstemming gericht overleg te voeren. Toepassing van een 
dergelijk model veronderstelt, dat het rijk op sociaal terrein zijn relatief vrijblijvende 
opstelling ten aanzien van lokaal beleid laat varen en in de richting van gemeenten 
duidelijke doelen vaststelt. Het zal echter tegelijkertijd gemeenten voldoende beleids-
ruimte moeten laten om deze op een lokaalspecifi eke wijze in te vullen. Gezien de vele 
samenhangen binnen het lokaal sociaal beleid gaat het daarbij overigens niet alleen 
om reeds gedecentraliseerde welzijnsvoorzieningen, maar ook om een verruiming 
van beleidsmogelijkheden in sectoren, die via de rijksdepartementen strak worden 
aangestuurd.

Voor het jeugdbeleid gelden op dit moment bans-afspraken, waarbij gemeenten zich 
hebben gebonden aan de opdracht om de gezamenlijke doelstellingen uit te werken 
in een gemeentelijke beleidsnotitie. De Wet collectieve preventie regelt eveneens, dat 
gemeenten periodiek een plan opstellen, waarin het gezondheidsbeleid van gemeen-
ten, ook voor kinderen, wordt vastgelegd. Het wetsontwerp Jeugdzorg voorziet er in, 

Werkdocument 87.indd 4-6-2002, 12:2015



16 Sturingsmodel

dat gemeenten ter wille van de samenhang tussen de provinciale jeugdzorg en het 
lokale jeugdbeleid de vraag naar jeugdhulpverlening verhelderen en aangeven, welk 
aanbod de algemene voorzieningen in de gemeente realiseren (tk 2001-2002 c ). In tk 2001-2002 c ). In tk
de Verkenning sociale infrastructuur (bzk 2001) wordt in een van de beleidsopties de bzk 2001) wordt in een van de beleidsopties de bzk
ontwikkeling van een breed Jeugdbeleidskader bepleit. Daarmee wordt voortgebor-
duurd op het complementaire bestuur van bans, echter met dien verstande dat er af-
rekenbare, concrete resultaatsafspraken worden gemaakt. In de Verkenning wordt op 
dit punt een vergelijking met het Grotestedenbeleid gemaakt. Het jeugdbeleidskader 
geeft op hoofdlijnen richting (en is een vertaling van de ambities van de rijksoverheid) 
en bepaalt de ruimte die aan de andere overheden wordt gelaten om de doelen te be-
reiken of althans bepaalde prestaties te leveren.4

3.2 Agenda voor de jeugd en netwerksturing
Om de spanning tussen ambitieuze rijksdoelstellingen en de autonomie van andere 
bestuursorganen en maatschappelijke organisaties te reguleren heeft de directeur van 
het scp op basis van deze analyses in de kabinetsverkenningen het 4-R-model geïn-
troduceerd (Schnabel 2001). Het is geen uitgewerkt bestuursmodel, maar een denk-
model om de richting van de bestuurlijke ontwikkeling te verkennen. Het rijk geeft 
richting aan het gemeentelijk beleid door een aantal prioriteiten te stellen die in het 
lokale beleid moeten worden aangepakt. In de uitwerking van deze prioriteiten heeft 
de gemeente echter de nodige ruimte, zodat het beleid toegesneden kan worden op de 
lokale situatie. De rijksoverheid vraagt echter wel van gemeenten de resultaten van het 
beleid in beeld te brengen en hierover rekenschap af te leggen. Deze sturingsfi losofi e 
is zeer wel geschikt om de relatie tussen rijk en gemeenten vorm te geven als het gaat 
om jeugdbeleid.

Omwille van een doelmatige inrichting van het bestuur is het van belang, dat de ver-
schillende departementen op de diverse terreinen een eenduidig en uniform concept 
hanteren voor aansturing van de andere overheden en bovendien zo goed mogelijk 
zorg dragen voor afstemming tussen het beleid van de verschillende departementen. 
Het voorstel is dat de betrokken departementen samen met de andere overheden 
een landelijke Agenda voor de jeugd opstellen, waarin de hoofdlijnen van het brede 
jeugdbeleid worden geformuleerd, prestaties in functionele termen voor een bepaalde 
periode worden vastgelegd en fi nanciële middelen worden gealloceerd. Deze Agenda 
voor de jeugd geeft op deze manier richting aan het brede jeugdbeleid van de depar-
tementen en ook aan het lokale jeugdbeleid. Het is een belangrijk instrument om de 
vele bij het jeugdbeleid betrokken partijen op één lijn te krijgen.

In §4 wordt een voorzet voor een dergelijke Agenda voor de jeugd gedaan. De daar 
voorgestelde prioriteiten kunnen in overleg met de betrokken overheden worden 
geconcretiseerd en van streefgetallen worden voorzien. Op basis van nader te maken 
kostenberekeningen dienen tussen de overheden afspraken te worden gemaakt over 
de fi nanciering.
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De volgende vraag is op welke wijze de gemeenten invulling geven aan hun rol in het 
kader van het lokaal jeugdbeleid. In het eerder aangehaalde rapport Knelpunten in het 
stedelijk jeugdbeleid (Gilsing et al. 2000) is uitvoerig stil gestaan bij de gemeentelijke rol. 
De in dat rapport gepresenteerde beleidsbeschrijvingen laten zien hoezeer gemeenten 
voor de realisatie van ambitieuze doelstellingen afhankelijk zijn van maatschappelijke 
organisaties en ook andere overheden. In de G25 blijkt het aantal netwerken groot en 
is sprake van een grote variëteit aan actoren die te maken hebben met uiteenlopende 
bestuurlijke regimes en die bovendien in verschillende mate gecommitteerd zijn aan 
de collectieve doeleinden. Een top-down-sturingsconcept is daarbij niet adequaat. Het 
4-R-model lijkt ook hier toepasbaar. 

Gemeenten ontwikkelen in deze visie een vorm van netwerksturing, waarin zij rich-
ting geven aan het beleidsvormingsproces, maar in de uitvoering voldoende ruimte 
laten aan de andere lokale actoren. Doel van netwerksturing is het bereiken van over-
eenstemming over de uit te zetten koers. Op basis van een in samenspraak met andere 
partijen ontwikkelde visie formuleren zij gezamenlijke doelen en prestatie-afspraken. 
In elke fase van het beleidsproces is interactiviteit weliswaar een belangrijk uitgangs-
punt, maar regievoering veronderstelt dat de gemeente knopen doorhakt en impas-
ses doorbreekt. De overeengekomen koers zal meestal worden vastgelegd in een 
document, dat de lokale jeugdagenda zou kunnen worden genoemd.5 De gemeente 
evalueert vervolgens de beleidsuitvoering op basis van de rekenschap, die de betrok-
ken partijen afl eggen over de door hen behaalde resultaten. De gemeente behoeft 
het uitvoeringsproces niet gedetailleerd te volgen en laat de uitvoerende partijen de 
ruimte om vanuit hun professionaliteit de overeengekomen doelen te realiseren. Deze 
benadering is overigens alleen mogelijk, wanneer ook het rijk de instellingen op uit-
voerend niveau voldoende beleidsruimte laat. Ten slotte heeft de gemeente volgens dit 
sturingsconcept tot taak de netwerken te onderhouden en informatie te verzamelen 
ten behoeve van verdere beleidsontwikkeling

3.3 Wettelijk kader
Het verdient aanbeveling om een wettelijk kader voor de Agenda voor de jeugd tot 
stand te brengen en daarbij de afstemming met andere wetgeving te regelen. Daar-
voor gelden bestuurlijke en inhoudelijke overwegingen. Een wettelijke verankering is 
in de eerste plaats nodig, omdat gemeenten richtlijnen krijgen voor het realiseren van 
basisvoorzieningen, althans in de hier geformuleerde voorstellen. In de tweede plaats 
is de bestuurlijke helderheid ermee gediend, wanneer op belangrijke terreinen de 
verantwoordelijkheden van de verschillende overheden wettelijk zijn verankerd en de 
burgers weten, tot wie zij zich moeten wenden voor het materialiseren van aanspra-
ken. 

Er behoeft in principe geen nieuwe wetgeving te worden geïntroduceerd. Er zijn ver-
schillende wetten beschikbaar op basis waarvan rijk en gemeenten een Agenda voor 
de jeugd kunnen opstellen, zoals de reeds genoemde Wet collectieve preventie, het 
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Wetsontwerp jeugdzorg en de Welzijnswet. In deze drie wetten zijn aanknopings-
punten te vinden voor de introductie van een Agenda voor de jeugd. Alles overziend 
ligt onderbrenging in de Welzijnswet voor de hand. Daarvoor gelden verschillende 
overwegingen. In de eerste plaats geldt dat de Welzijnswet de beoogde bestuurlijke 
verhoudingen het best representeert. Deze wet legt weliswaar de beleidsverantwoor-
delijkheid bij de gemeenten, maar het rijk is (in bescheiden mate) toegerust met be-
stuurlijke instrumenten om richting te geven aan dit beleid, zoals de Welzijnsnota en 
de steunfuncties. De eerder genoemde Agenda voor de jeugd zou kunnen worden op-
genomen in de Welzijnsnota, die het rijk volgens deze wet elke vier jaar moet opstel-
len. Deze nota zou daarbij niet alleen bindend kunnen zijn voor het rijk, zoals thans 
het geval is, maar ook sturend kunnen zijn in de richting van gemeenten, wanneer zij 
vooraf zijn gecommitteerd aan de nota. De procedure van het bans-overleg vormt het 
geschikte kader om de gezamenlijke Agenda voor de jeugd te formuleren

Een tweede overweging is, dat de Welzijnswet reeds het wettelijk kader vormt voor tal-
rijke jeugdvoorzieningen en andere voorzieningen die van belang zijn voor de jeugd. 
Deze wet is derhalve voldoende breed om een samenhangend jeugdbeleid tot stand te 
brengen en gemeenten hierin de regierol te geven.

Ten derde biedt de wet de mogelijkheid fi nanciële middelen gebundeld over te dra-
gen aan gemeenten, hetzij via een specifi eke uitkering, hetzij via storting in het Ge-
meentefonds. Daarbij laat de wet het aan het gemeentebestuur over, op welke wijze 
verantwoording wordt afgelegd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de 
bestedingen. Wanner het rijk in het kader van het jeugdbeleid additionele middelen 
voteert, zou via een aanvullende regeling krachtens de wet gemeenten kunnen worden 
opgedragen informatie te verschaffen over de beleidsprestaties, zoals thans reeds het 
geval is bij de maatschappelijke opvang. Voor een beperkt aantal gemeenten is het 
Grotestedenbeleid uiteraard het bestuurlijk kader om doelstellingen vast te leggen, 
prestatie-afspraken te maken en de fi nanciering ervan met bijbehorende verantwoor-
dingsprocedures te regelen. 

Ten slotte is de voorkeur voor de Welzijnswet ingegeven door de praktische omstan-
digheid, dat geen nieuwe wetgeving noodzakelijk is; hoogstens is een algemene 
maatregel van bestuur te overwegen, wanneer het rijk additionele middelen beschik-
baar stelt en garanties wil dat de Agenda voor de jeugd wordt uitgevoerd. Het verdient 
echter aanbeveling het relatief succesvolle bans-traject voort te zetten. Hoewel dit ak-
koord formeel niet meer dan een intentieverklaring is tussen rijk, provincies en vng, 
zijn er mogelijkheden om het commitment van de gemeenten te versterken. Denkbaar 
is dat partijen in de volgende ronde concrete inspanningsverplichtingen op zich ne-
men en hierover rapporteren, naar analogie van het grote steden beleid. Weliswaar 
zijn de sanctiemogelijkheden bij het niet nakomen van de afspraken beperkt, maar 
het inzetten van taskforces en visitatiecommissies heeft een positief effect, waar het 
gaat om het serieus nemen van beleidsdoelstellingen.
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Vorenstaande laat onverlet dat het rijk vooralsnog over de meeste zaken slechts in-
tentieverklaringen en inspanningsverplichtingen kan vastleggen. Tegen deze achter-
grond is te overwegen om in aanvulling op een generiek bans-akkoord en het gsb
een tender uit te schrijven, waarop gemeenten kunnen inschrijven die niet participe-
ren in het gsb. Deze gemeenten worden uitgenodigd om een agenda te ontwikkelen 
voor het lokaal jeugdbeleid, waarin minimaal de Agenda voor de jeugd van het rijk 
opgenomen prioriteiten zijn verwerkt. De plannen moeten ook aan het procesvereiste 
voldoen dat zij zijn opgesteld in samenspraak met de lokale partijen en in het bijzon-
der met ouders en kinderen. Een externe adviescommissie selecteert een beperkt aan-
tal goede plannen en de rijksoverheid verschaft op basis hiervan additionele fi nancie-
ring. De betrokken gemeenten voeren de plannen uit en doen hiervan na verloop van 
tijd verslag volgens een nader uit te werken format. Bij het niet-bereiken van de doel-
stellingen worden de extra middelen teruggevorderd – een in de Nederlandse bestuur-
lijke cultuur ongebruikelijke procedure, maar op Europees niveau niet ongewoon. Dit 
idee verdient verdere uitwerking, omdat op deze manier de impact van het rijksbeleid 
kan worden vergroot, de beleidsconcurrentie tussen gemeenten wordt gestimuleerd 
en positieve effecten mogen worden verwacht voor de innovatie van het lokaal jeugd-
beleid. Bovendien wordt het bestuursapparaat van de rijksoverheid niet oevrbelast.

3.4 Advies en informatie
De rijksoverheid kan het lokaal jeugdbeleid ondersteunen via onderzoek en ken-
nistransfer. Daarbij wordt krachtens de Welzijnswet primair een beroep gedaan op 
de landelijke en provinciale steunfuncties. Daarnaast is het aan te bevelen een groter 
potentieel aan adviseurs aan te boren door gemeenten van rijkswege in de gelegen-
heid te stellen in zee te gaan met de vng – zoals thans reeds het geval is – en met 
adviesbureaus. Het verbreden van de markt voor steunfuncties zou het lokale jeugdbe-
leid ten goede kunnen komen. In het kader van de onderwijsbegeleiding zijn hiermee 
positieve ervaringen opgedaan.

Voorts zou het rijk de gemeenten kunnen ondersteunen met het ontwikkelen van een 
geïntegreerd informatiebeleid. De inspanningen op dit terrein hebben tot nu toe wel-
iswaar weinig opgeleverd, maar de geesten van gemeenten en betrokken landelijke 
organisaties lijken rijp om tot afspraken te komen. Een eerste voorwaarde voor het 
concretiseren van lokaal jeugdbeleid is de beschikbaarheid van informatie over de 
staat van de lokale jeugd, de opvoedingssituatie en de relevante voorzieningen. Deze 
lokaalspecifi eke informatie ontbreekt in veel gemeenten of is versnipperd aanwezig 
en kan niet worden gekoppeld. Een belangrijke stap is daarom de ontwikkeling van 
een lokale jeugdmonitor. De monitor voorziet niet alleen in informatie ten behoeve 
van de beleidsvorming, maar speelt daarnaast ook een belangrijke rol in de beleidse-
valuatie: het registreren van resultaten en het afl eggen van rekenschap. De monitor 
zou kunnen worden opgebouwd uit een periodiek survey-onderzoek onder de jeugd 
en uit gegevens, die nu nog versnipperd in verschillende voorzieningenregistraties 
aanwezig zijn. De monitor zou tegelijkertijd informatie kunnen bieden over de vraag 
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naar jeugdzorg. De nieuwe Wet op de jeugdzorg legt de gemeenten de verplichting op 
de vraag naar jeugdhulpverlening en ondersteuning vanuit het bureau jeugdzorg te 
verhelderen ten behoeve van de provinciale planning.

Het zou ten slotte een goede zaak zijn, wanneer gemeenten gegevens uitwisselen en 
de eigen situatie vergelijken met die in andere gemeenten. Ook hebben de departe-
menten en andere landelijke organisaties voor beleidsontwikkeling en andere functies 
behoefte aan representatieve gegevens. Het is daarom aan te bevelen een landelijke 
monitor te ontwikkelen, die wordt opgebouwd uit registraties en een beperkte set van 
enquêtegegevens over de ontwikkeling en leefsituatie van kinderen en jongeren. De 
leefsituatiegegevens zouden kunnen worden ontleend aan de lokale jeugdmonitoren. 
Voorwaarde is, dat gemeenten de gegevens op uniforme wijze (laten) verzamelen. 
Denkbaar is, dat de gemeentelijke gezondheidsdiensten hierin het voortouw nemen; 
veel diensten hebben hiermee reeds ervaring. Afstemming met de scp-jeugdmonitor 
is daarbij nuttig.6 In het kader van de invulling van het basispakket voor de jeugdge-
zondheidszorg zouden ook over deze vorm van informatievoorziening nadere afspra-
ken moeten worden gemaakt.
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4. Naar een Agenda voor de jeugd

In de vorige paragraaf is een pleidooi gehouden voor een door de rijksoverheid te 
ontwikkelen Agenda voor de jeugd. In deze agenda kan de rijksoverheid haar be-
leidsprioriteiten neerleggen. De agenda fungeert als leidraad voor en ondersteuning 
van gemeenten bij de ontwikkeling van hun jeugdbeleid. In deze paragraaf wordt in-
gegaan op de mogelijke inhoud van de Agenda voor de jeugd. Betoogd zal worden dat 
deze ingebed moet zijn in een omvattende beleidsvisie op opvoeding, die gebaseerd 
is op een analyse van relevante maatschappelijke veranderingen en de gevolgen daar-
van voor opvoeding en ontwikkeling. In §4.1 worden de hoofdlijnen van de agenda in 
relatie tot deze maatschappelijke ontwikkelingen geschetst. In §4.2 wordt ingegaan 
op het belang van een pedagogische beleidsvisie. In de daarop volgende paragrafen 
worden de aan de beleidsvisie ontleende prioriteiten voor de Agenda voor de jeugd be-
handeld: ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening (§4.3), de brede school (§4.4) en 
het voortijdig schoolverlaten (§4.5).

Deze bouwstenen voor een lokaal jeugdbeleid betreffen de onderdelen, waarvoor 
gemeenten de primaire verantwoordelijkheid dragen. Zij dienen een brede pedago-
gische infrastructuur te realiseren met voorzieningen en arrangementen die voor alle 
jeugdigen en hun opvoeders van belang zijn. Het gaat om het scheppen van basis-
voorwaarden voor een goede opvoeding en ontwikkeling. Daarbij worden eventuele 
problemen tijdig gesignaleerd en is direct toegankelijke hulp beschikbaar. Daarenbo-
ven worden verbindingen gelegd naar de specifi eke voorzieningen, zoals jeugdzorg.

Het huidige beleid wordt te sterk gedomineerd door de aandacht voor ontspoorde 
opvoedingssituaties en probleemjongeren. Doelstellinge en instrumenten hebben pri-
mair te maken met bestrijding van maatschappelijke achterstanden en preventie van 
criminaliteit. Daarbij is er extra beleidsaandacht voor de allochtone jeugd. De ontwik-
keling in deze richting is gestimuleerd door rijksbeleid van de ministeries van Justitie, 
Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
Het is echter noodzakelijk een echt algemeen en positief jeugdbeleid te formuleren, 
waarvan alle kinderen en jongeren kunnen profi teren.

4.1 Maatschappelijke ontwikkelingen en opvoeding
De Agenda voor de jeugd moet de huidige opvoedingssituatie en de leefstijl van de 
hedendaagse jongeren tot uitgangspunt nemen. Maatschappelijke trends, zoals 
individualisering en emancipatie, immigratie, ontzuiling en de-institutionalisering 
en economische structuurveranderingen en arbeidsparticipatie hebben de positie, 
het gedrag en de opvattingen van ouders en kinderen beïnvloed. Deze notitie vormt 
niet het kader voor een uitvoerige beschrijving en analyse van de maatschappelijke 
veranderingen. Hiervoor zij onder meer verwezen naar de Rapportage jeugd 2000 (Wit-
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tebrood en Keuzenkamp 2000), Trends in de tijd (Breedveld en van den Broek 2001), 
Scholen onder druk (Bronneman-Helmers 1999), Scholen onder druk (Bronneman-Helmers 1999), Scholen onder druk Young adolescents’ leisure (Zeijl 2001) en Young adolescents’ leisure (Zeijl 2001) en Young adolescents’ leisure
het rmo-advies Aansprekend opvoeden. Balanceren tussen steun en toezicht (Aansprekend opvoeden. Balanceren tussen steun en toezicht (Aansprekend opvoeden. Balanceren tussen steun en toezicht rmo 2001). Deze 
studies laten op verschillende manieren zien, hoe zeer maatschappelijke ontwik-
kelingen, zoals individualisering, secularisatie, informalisering en de toegenomen 
arbeidsparticipatie van vrouwen de opvoedingsituatie in gezinnen beïnvloedt, terwijl 
tegelijkertijd de eisen aan de opvoeding zijn toegenomen vanwege economische (ken-
nis- en diensteneconomie), sociale en culturele ontwikkelingen. Hier wordt volstaan 
wordt met een summiere aanduiding van de belangrijkste trends.

Pluriformiteit en diversiteit van normen- en waardenpatronen zijn toegenomen als 
gevolg van individualisering en secularisatie. Het maatschappelijke proces van indi-
vidualisering gaat gepaard met de-institutionalisering. Kerken en andere maatschap-
pelijke organisaties hebben minder invloed op het functioneren van huishoudens 
dan enige decennia geleden. Gezinnen staan losser van traditionele netwerken zoals 
familieverbanden, buurt, (kerk-)genootschap of sociale groep.De rmo constateert 
een ‘gat in de pedagogische infrastructuur’. Niet alleen zijn de traditionele instituties 
verdwenen of niet meer voor hun taak berekend, maar ook de samenhang tussen ver-
schillende opvoedingssferen is sterk gereduceerd, omdat de zuilen zijn afgebrokkeld. 
Ouders staan er in toenemende mate alleen voor, juist nu zij beide steeds vaker andere 
verplichtingen hebben. Voor kinderen zijn er in de wereld buiten het gezin weinig ver-
trouwde aanknopingspunten (rmo 2001).
Binnen het gezin leidt de individualisering er toe dat zowel ouders als kinderen meer 
vrijheid opeisen voor persoonlijke ontplooiing, eigen tijdsbesteding en leefstijl. Leden 
van huishoudens hebben in het algemeen een grotere mate van autonomie ten op-
zichte van elkaar. Mede hierdoor is in veel gezinnen de verhouding tussen ouders en 
hun kinderen geïnformaliseerd en heeft de autoritaire opvoedingsstijl plaats gemaakt 
voor een kindgerichte stijl, die een aandachtige, meer gelijkwaardige en permissieve 
benadering impliceert. In een beperkter aantal, veelal allochtone gezinnen ligt echter 
de nadruk op gehoorzaamheid en aanpassing aan sociale normen van de eigen groep.

De samenstelling van de primaire leefverbanden verandert. De omvang van de huis-
houdens is niet alleen afgenomen, maar er is ook een grotere verscheidenheid in huis-
houdensvormen. Veel kinderen worden als gevolg van het verbreken en het opnieuw 
aangaan van (huwelijks)relaties met ingrijpende veranderingen in de samenstelling 
van het gezin geconfronteerd.

De relatief omvangrijke immigratie heeft tot een grote diversiteit in etnische afkomst 
geleid. Bovendien heeft de immigratie zich geconcentreerd in bepaalde wijken van de 
grote steden. Dit heeft onder meer het ontstaan van zogenaamde zwarte scholen in de 
hand gewerkt, met leerlingen uit zeer heterogene opvoedingssituaties. Voor scholen 
is het daardoor een lastige opgave om aan te sluiten op de opvoedingssituatie van kin-
deren thuis. Dit betekent dat voor ‘sommige allochtone kinderen de discontinuïteit 
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tussen de overwegend traditionele gezinswereld en de onpersoonlijke en moderne 
buitenwereld wel heel erg groot is’ (rmo 2001:p.11).

De omstandigheden waaronder gezinnen kinderen opvoeden is voorts sterk veran-
derd door de opkomst van arbeid en zorgtaken combinerende huishoudens. Het 
aantal buitenshuis werkende vrouwen is de laatste decennia zeer sterk gegroeid. De 
tijdsdruk op verplichtingen in het huishouden neemt toe. Aan kinderen wordt echter 
zeker niet minder tijd besteed. Wel moet de opvoeding anders worden georganiseerd. 
Partners verdelen de taken onderling meer en zij doen vaker een beroep op informele 
en formele voorzieningen voor kinderopvang, onderwijs en vrijetijdsbesteding. De 
kinderen brengen daardoor steeds eerder en meer tijd buitenshuis door en krijgen te 
maken met verschillende opvoeders. Een en ander gaat vaak gepaard met kunst- en 
vliegwerk, omdat de samenleving nog steeds niet optimaal is ingericht op deze he-
dendaagse opvoedingssituatie. 

In de afgelopen decennia is ook het gedrag van jongeren veranderd. De essentie is, dat 
jongeren meer dan vroeger gewend zijn hun leven naar eigen voorkeuren in te richten. 
Zo is er onder kinderen een rijke variëteit aan vrijetijdspatronen. De overgang van 
kinder- naar jeugdfase vindt wat betreft vrijetijdsbesteding (nog steeds) plaats tus-
sen 12 à 14 jaar, tijdens de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Jongens en 
meisjes en kinderen uit hogere en lagere sociale milieus doen daarbij verschillende 
(leer)ervaringen op. 
Wat betreft het onderwijs geldt, dat jeugdigen weliswaar graag en langer naar school 
gaan, maar ook regelmatig spijbelen. Leerlingen uit het vbo/mavo doen dat vooral om 
zich aan de school en de daar geldende regels te onttrekken. Het voortijdig schoolver-
laten is min of meer gestabiliseerd, maar komt onevenredig veel voor onder alloch-
tone jongeren. Voortijdig schoolverlaten blijft een belangrijke predictor voor kansen 
op sociale uitsluiting en marginalisering.
Jeugdigen combineren in meerderheid de school met een bijbaan; de laatste jaren is 
hierin een lichte stijging waarneembaar. Daardoor beschikken scholieren over meer 
eigen inkomsten, die zij ook naar eigen inzicht besteden. Zij ontwikkelen onder in-
vloed van leeftijdgenoten, commercie en media een eigen leefstijl. Computergebruik 
neemt daarin een belangrijke plaats in. Het is van belang in het jeugdbeleid op dit ver-
anderde gedrag van jongeren in te spelen.
De geschetste ontwikkelingen leiden ertoe dat de opvoedingsdoelen variëren, de eisen 
toenemen, het opvoedproces minder langs gebaande wegen verloopt, huishoudens 
minder ervaring opdoen met de opvoeding en ook minder vanzelfsprekend een be-
roep kunnen doen op traditionele opvoedingskaders.

4.2 Het belang van een pedagogische beleidsvisie
De gemeenten hebben tot taak ouders te ondersteunen bij de opvoeding en de ont-
wikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Zij kunnen deze taak invullen door 
samen met de andere partijen op lokaal niveau een pedagogische infrastructuur tot 
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stand te brengen. In deze paragraaf wordt een aanzet tot zo’n pedagogische beleidsvi-
sie gegeven.

Kernpunt in deze beleidsvisie, dat de (lokale) overheid zodanige condities schept en 
een zodanig opvoedingsklimaat creëert, dat een gezonde individuele en sociale ont-
wikkeling van kinderen wordt gegarandeerd, gezinnen hun opvoedingsidealen kun-
nen realiseren en de maatschappelijke doelen van de opvoeding worden gewaarborgd. 
Het gaat dus om de lokale vertaling van overigens algemene beleidsuitgangspunten. 
Een dergelijke vertaalslag is nodig omdat de concretisering ervan plaatsvindt in de 
specifi eke culturele en sociale contexten van huishoudens, hun sociale omgeving en 
de formele en informele voorzieningen, waarvan zij gebruik kunnen maken. Hoewel 
opvoeders in meerderheid opvoedingsdoelen zoals persoonlijke autonomie, sociaal 
gevoel en goede morele ontwikkeling nastreven (Bronneman-Helmers 1999), geven 
de verschillende betrokken partijen hieraan elk een eigen uitwerking, afhankelijk van 
de maatschappelijke situatie en de persoonlijke voorkeuren. De opvoedingsdoelen 
variëren naar onder meer sociaal milieu en er bestaan verschillende verwachtingen 
tussen bijvoorbeeld onderwijzend personeel en ouders. De opvoedingspluriformiteit 
is groot, zowel bij ouders als bij (vrijwilligers)organisaties en professionele instel-
lingen die bij de opvoeding betrokken zijn. Tegen deze achtergrond is het belangrijk, 
dat ouders en andere opvoeders met elkaar communiceren om tot afspraken over 
de uitgangspunten voor de opvoeding te komen. Dit gebeurt uiteraard vanzelf in de 
alledaagse sociale situaties waar ouders de opvoedingstaken delen met hun sociale 
omgeving. Waar onder invloed van maatschappelijke veranderingen steeds meer in-
stellingen bij de opvoeding zijn betrokken, is er echter behoefte aan een stimulerende 
rol van de (lokale) overheid. Deze kan de partijen bij elkaar brengen. Dit is van belang 
omdat de verschillende opvoedingscontexten op elkaar in werken (rmo 2001 p. 71 
e.v.).

De rmo (2001: 20) spreekt in dit kader ook wel van ‘verdichting van de opvoeding’. 
Dit betekent onder meer ‘dat er in de omgeving van alle jongeren een netwerk van 
hoogwaardige pedagogische contexten ontstaat’. De Winter (2001) onderscheidt in 
wat hij noemt de maatschappelijke opvoeding drie opvoedingsmilieus: het gezin, de 
school en de vrije tijd. Tegen de achtergrond van  deze opvoedingsmilieus dienen zich 
drie clusters van prioriteiten aan voor de lokale jeugdagenda:
• Het eerste heeft betrekking op opvoeding en ontwikkeling. Hoewel kinderen in het 

algemeen goed worden opgevoed en voorspoedig opgroeien, kan een aantal huis-
houdens tijdelijk of wat langer steun bij de opvoeding goed gebruiken. Dit geldt 
in het bijzonder voor allochtone gezinnen. Algemene voorzieningen kunnen 
ouders adviseren, vroegtijdig ontwikkelingsstoornissen signaleren en bedrei-
gende situaties voor kinderen melden. In het verlengde hiervan is de aanwezig-
heid van laagdrempelige voorzieningen voor kortdurende psychosociale hulpver-
lening gewenst.

• Het tweede cluster prioriteiten betreft de brede school. De taken combinerende 
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ouders hebben niet alleen behoefte aan kinderopvang en tussen- en naschoolse 
opvang, maar vragen om dagarrangementen die opvang en onderwijs met extra-
curriculaire activiteiten bieden. Daarnaast hebben scholen een signalerende 
en verwijzende taak. Zij werken daarin samen met algemene instellingen en 
gespecialiseerde hulpverlening. Basisscholen en voortgezet onderwijs hebben 
daarbij elk hun eigen netwerken. In het verlengde hiervan zijn de voorzieningen 
voor cultuur, recreatie en sport van belang. Naarmate de jeugd ouder is, zal deze meer cultuur, recreatie en sport van belang. Naarmate de jeugd ouder is, zal deze meer cultuur, recreatie en sport
eigen voorkeuren willen realiseren, zeker in de vrije tijd. Het aanbod op dit vlak 
zal moeten worden verrijkt om tegemoet te komen aan de gevarieerde behoeften 
van jongeren. 

• De derde prioriteit is de aanpak van het voortijdig schoolverlaten. Gezien de grote 
voorspellende waarde van voortijdig schoolverlaten voor sociale uitsluiting of 
marginalisering (waaronder ook de kans op een criminele carrière wordt ver-
staan), en het belang dat gehecht wordt aan een adequate sociale toerusting van 
jongeren, verdient dit punt afzonderlijke aandacht.

Bij deze prioriteiten passen twee kanttekeningen. Ten eerste geldt dat deze beleids-
voornemens niet nieuw of origineel zijn. Ze zijn uitvoerig in talrijke beleidsnota’s op 
rijksniveau en op lokaal niveau beschreven. Ook zijn ze terug te vinden in de kabinets-
verkenningen Sociaal gericht, sociaal verplicht. Verkenning sociale infrastructuur (BZK 2001). Sociaal gericht, sociaal verplicht. Verkenning sociale infrastructuur (BZK 2001). Sociaal gericht, sociaal verplicht. Verkenning sociale infrastructuur
Belangrijker is, dat deze prioriteiten worden gecontinueerd, voldoende helder worden 
uitgewerkt en op lokaal niveau geconcretiseerd. In de tweede plaats moet wellicht ten 
overvloede worden opgemerkt dat het gaat om lokaal-specifi eke aanvullingen.

4.3 Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Ouders 
kunnen hierbij in meer of mindere mate ondersteuning nodig hebben. Dit geldt te 
meer, daar ouders onder invloed van de geschetste maatschappelijke trends minder 
gemakkelijk kunnen en willen terugvallen op traditionele opvoedingspatronen en 
kinderen assertiever optreden. Daarnaast blijven kinderen in hun ontwikkeling achter 
vanwege persoonlijke en sociale omstandigheden. Het eerste cluster prioriteiten van 
de Agenda voor de jeugd heeft betrekking op ondersteuning van het ontwikkelings- 
en opvoedingsproces en op de hulpverlening.

Vroegtijdige signalering en professionele ondersteuning van het opvoedingsproces 
vindt plaats binnen algemene voorzieningen, zoals consultatiebureaus, peuterspeel-
zalen en scholen. Ook zijn er her en der opvoedwinkels waar ouders met vragen 
terecht kunnen. Het betreft hier meestal incidentele en lichte vormen van advisering. 
Daarnaast zijn er specifi eke ondersteuningsactiviteiten voor ouders die op enigerlei 
wijze structurele problemen ondervinden met de opvoeding en daarom actieve be-
geleiding behoeven. Ontwikkelingsstimulering betreft kinderen die vanwege sociale 
achterstanden of andere redenen in ontwikkeling dreigen achter te blijven. Deze 
additionele opvoedingsondersteunings- en ontwikkelingsstimuleringsactiviteiten 
vinden voornamelijk plaats in peuterspeelzalen en op scholen in achterstandswijken. 
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De nadruk ligt daarbij sterk op het bereiken van de risicogroepen en op preventie-ac-
tiviteiten.
De algemene voorzieningen blijken echter lang niet altijd goed genoeg toegerust 
om deze ontwikkelings- en opvoedingsfuncties uit te oefenen (bans 1999). Ook de 
effectiviteit van de specifi eke opvoedingsondersteunings- en ontwikkelingsstimule-
ringsactiviteiten is nog onzeker (Commissie-Opstelten). Om een samenhangende en 
gedifferentieerde pedagogische infrastructuur tot stand te brengen, is versterking van 
de betrokken algemene voorzieningen noodzakelijk. De beleidsopgaven op dit terrein 
hebben zowel een kwalitatieve en kwantitatieve dimensie. In het kader van de bans-
afspraken over een samenhangende aanpak van 0-6-jarigen zijn globale afspraken 
gemaakt om de capaciteit, kwaliteit en samenhang van de betrokken voorzieningen te 
verbeteren. Er is geen nieuw beleid nodig. Het gaat er veeleer om het ingezette beleid 
te continueren en daadwerkelijk in te vullen door de basisvoorzieningen te versterken. 
In het rmo-advies Aansprekend opvoeden liggen tal van aanknopingspunten voor de 
kwalitatieve verbeterslag. De essentie van dit advies is, dat de pedagogische kwaliteit 
van de aanvullende opvoedingsmilieus (kinderopvang, school, buurt, vrijetijdsvoor-
zieningen) moet worden verbeterd, met name waar het gaat om de samenhang en 
continuïteit en de aansluiting op de wensen van ouders en jeugd (rmo 2001).

Twee trajecten zijn het meest aangewezen om de pedagogische infrastructuur op dit 
punt te versterken. Het eerste traject is dat van de voortgaande versterking van de 
jeugdgezondheidszorg. Gemeenten zijn bezig met de ontwikkeling van ouder-kind-
centra. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt in het kader van de ontwikkeling 
van de jeugdgezondheidszorg. Het is de taak van het rijk te bevorderen dat voldoende 
kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit beschikbaar komt om alle kinderen voldoende 
frequent te bereiken voor preventieve zorg en screening, om vroegtijdig ontwikke-
lingsstoornissen te signaleren en pedagogisch advies te bieden. Belangrijk is vooral 
dat de deskundigheid voor de relatief nieuwe taak van de opvoedingsondersteuning 
toereikend is. Een en ander kan het beste worden gerealiseerd in het kader van de 
vaststelling van het basistakenpakket krachtens de Wet collectieve preventie. Er ko-
men van rijkswege reeds additionele middelen beschikbaar. Bezien moet worden of 
deze voldoende zijn om dit onderdeel van de pedagogische infrastructuur te verster-
ken. 

Een tweede traject is de kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de peuter-
speelzalen. Peuterspeelzalen vormen een belangrijke schakel in de voorschoolse 
voorzieningen. Zij kunnen een belangrijke ondersteunende functie vervullen voor 
ouders en kinderen, in het bijzonder voor gezinnen, die geen gebruik maken van 
opvangvoorzieningen. Het kabinet heeft in de Brief over de positionering van het peu-
terspeelzaalwerk (tk 2001-2002 a) beleidsvoornemens vastgelegd die er op gericht tk 2001-2002 a) beleidsvoornemens vastgelegd die er op gericht tk
zijn de kwaliteit van deze voorziening te verbeteren. In het kader van de versterking 
van de pedagogische infrastructuur verdient het aanbeveling om - in samenhang met 
de kinderopvang - een norm voor de minimaal aanwezige capaciteit in een gemeente 
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te formuleren en een minimale professionele kwaliteit vast te stellen. Alleen op deze 
manier kan het peuterspeelzaalwerk zijn functie in het kader van ontwikkelingsstimu-
lering en opvoedingsondersteuning waar maken en eventueel een bijdrage leveren aan 
de voorschoolse en vroegschoolse educatie van (allochtone) achterstandskinderen.

Gemeenten hebben de taak in het kader van lokaal jeugdbeleid deze algemene 
laagdrempelige voorschoolse voorziening te realiseren en de afstemming met kin-
deropvang en basisschool te regelen. De wettelijke basis ligt in de Welzijnswet. De 
fi nanciering geschiedt uit het Gemeentefonds en eigen bijdragen van ouders. Dit is 
bestuurlijk een heldere constructie. In het kader van bans kunnen eventueel nadere 
prestatie-afspraken worden vastgelegd, additionele middelen worden toegewezen en 
afspraken worden gemaakt over de verantwoording, zoals in de paragraaf over het 
sturingsconcept gesuggereerd.

In aanvulling op dit algemene beleid kunnen specifi eke maatregelen worden getrof-
fen om de opvoedingssituatie te versterken in achterstandssituaties en voor jeugdigen 
die in de criminaliteit dreigen terecht te komen. In de beleidsnota Vasthoudend en effec-
tief, Versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit (tief, Versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit (tief, Versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit tk 2001-2002 b ) zijn hiervoor voor-tk 2001-2002 b ) zijn hiervoor voor-tk
stellen ontwikkeld. De methodieken, zoals Communities that care en Opvoedingsonder-Communities that care en Opvoedingsonder-Communities that care
steuning en ontwikkelingsstimulering op wijkniveau, verkeren echter nog in een ont-
wikkelingsstadium. Bovendien zijn dergelijke maatregelen alleen effectief, wanneer 
de basisvoorzieningen op orde zijn. De peuterspeelzaal is een goed voorbeeld van een 
voorziening waaraan behalve de ‘traditionele’ functies van ontmoeting, spel, ontwik-
keling en opvang, inmiddels ook allerlei ‘plusfuncties’ wordt toebedeeld, zoals het 
signaleren van ontwikkelingsstoornissen en de bestrijding van achterstanden. Zoals 
gesignaleerd in de scp-studie Zekere banden (De Hart et al. 2002), uitgevoerd ten be-
hoeve van de kabinetsverkenning sociale infrastructuur, valt te betwijfelen of peuter-
speelzalen en ook kinderopvang (kinderdagverblijven, tussenschoolse en naschoolse 
opvang) wel voldoende zijn toegerust voor deze plusfuncties. Er lijkt een discrepantie 
te bestaan tussen de feitelijke toerusting en de verwachtingen van de beleidsvoerders 
op dit punt. In de peuterspeelzalen en tussenschoolse en naschoolse opvang komt 
de professionalisering nog maar net op gang en de dagverblijven kennen nog maar 
beperkt het systeem van vaste groepen met vaste leidsters. Voorts lijkt er in de huidige 
opleiding voor functies in de kinderopvang onvoldoende aandacht te worden besteed 
aan specifi eke pedagogische vaardigheden. Meer in het algemeen behoeven de basis-
condities waarbinnen kinderopvang gestalte krijgt (in de zin van fi nanciën, opleiding, 
huisvesting e.d.) verbetering. Zolang de basisvoorwaarden van de kinderopvang niet 
voldoende zijn gerealiseerd, lijkt het nastreven van de plusfuncties prematuur.

Een derde traject om de pedagogische infrastructuur te verbeteren is de 
(her)introductie of uitbreiding van direct toegankelijk lichte vormen van agogische 
hulpverlening aan gezinnen en kinderen. De noodzaak van versterking van de eerste-
lijnsvoorzieningen heeft het scp eerder gesignaleerd op basis van een onderzoek naar 
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de knelpunten in het stedelijk jeugdbeleid (Gilsing et al. 2000). Deze eerstelijnshulp-
verlening heeft tot taak ontwikkelingsstoornissen te signaleren en direct toeganke-
lijke hulp en advies te bieden aan ouders en kinderen met problemen. Deze algemene 
laagdrempelige agogische hulp- en adviesfunctie kan vanuit verschillende (combina-
ties van) settings worden uitgeoefend: het traditionele buurthuis, de school, de instel-
ling voor algemeen maatschappelijk werk, de opvoedbureaus, de gezondheidscentra 
en de voorposten van de jeugdzorg. Ook is het denkbaar, dat de jeugdgezondheids-
zorg nieuwe stijl – ouder-kindcentra – een dergelijke functie invult. Het belangrijkste 
is, dat gemeenten zorg dragen voor een herkenbare en direct toegankelijke voorzie-
ning voor psycho-sociale hulpverlening aan ouders en kinderen.

Behalve in directe hulpverlening zullen de jeugdhulpverleners uit de eerste lijn een 
belangrijke rol kunnen spelen in de reeds besproken ontwikkelingsstimulering en 
opvoedingsondersteuning en in het netwerk van de brede school. De preventieve kant 
van het jeugdbeleid wordt op deze wijze versterkt.
Voorts kan zo’n voorziening de toestroom naar de tweedelijns gespecialiseerde jeugd-
zorg afremmen.
De huidige (capaciteits)problemen in de (provinciale) jeugdzorg zijn voor een deel 
het gevolg van het ontbreken van een kwantitatief en kwalitatief goed toegeruste eer-
stelijnsvoorziening. Gemeenten voelen zich hiervoor minder verantwoordelijk. Dit is 
zeker voor een deel terug te voeren op de omstandigheid, dat de jeugdhulpverlening 
inclusief de lichte vormen van hulp in het kader van de in voorbereiding zijnde Wet 
op de jeugdzorg een provinciale verantwoordelijkheid geworden. In de Memorie van 
toelichting op het Wetsontwerp jeugdzorg wordt weliswaar gewezen op het belang 
van ambulante zorg door voorzieningen krachtens de Welzijnswet en Wet collectieve 
preventie, maar de vrij toegankelijke ambulante zorg heeft in genoemd wetsontwerp 
of in andere wetgeving geen scherp profi el gekregen. Het gevaar bestaat dat gemeen-
ten deze functie zeer beperkt invullen, met een verwijzing naar het provinciale bureau 
jeugdzorg dat ter wille van een effi ciënte hulpverlening een beperkte mogelijkheid 
krijgt om cliënten ambulante hulp te bieden (tk 2001-2002 c). tk 2001-2002 c). tk

De versterking van de ambulante zorg kan om inhoudelijke redenen – deze ( lichte) 
hulp- en adviesfunctie is ingebed in het lokale jeugdbeleid en heeft een grote verwant-
schap met het algemeen maatschappelijk werk – het beste vorm krijgen via regelge-
ving krachtens de Welzijnswet. Ook is het denkbaar dat de functie wordt opgenomen 
in het gemeentelijke takenpakket krachtens de Wet collectieve preventie. Hiervoor is 
immers een overlegstructuur en ontwikkelingstraject gestart, waaraan een en ander 
kan worden gekoppeld. Het belangrijkste is echter, dat gemeenten de ruimte krijgen 
deze voorziening naar eigen inzicht in te bedden in het lokale jeugdbeleid. Ook wan-
neer de gemeenten meer expliciet dan tot nu toe de verantwoordelijkheid voor lichte 
vormen van jeugdhulpverlening krijgen toebedeeld, blijft het noodzakelijk, dat de 
provinciale bureaus voor jeugdzorg en de lokale instellingen samenwerken.
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4.4 Brede school

In §4.1 is een aantal maatschappelijke trends opgesomd, die van invloed zijn op de 
organisatie van de opvoeding en onderwijs van kinderen. Breed leeft de opvatting, dat 
de pedagogische infrastructuur voor opvang en onderwijs niet meer aansluit bij de 
hedendaagse leefpatronen in gezinnen, waarin steeds vaker beide ouders buitenshuis 
werken. De traditionele voorzieningen, zoals scholen, jeugdwerk of sportvereni-
gingen zijn onvoldoende afgestemd op deze situatie, terwijl nieuwe voorzieningen 
verbrokkeld tot stand komen. Kinderopvang en onderwijs moeten in de vraag naar 
een samenhangend pakket van diensten rond kinderen en jeugdigen voorzien. Het 
concept van de brede school biedt mogelijkheden om tot uitbreiding en integratie van 
de pedagogische infrastructuur te komen.

De kinderopvang is de laatste jaren fors uitgebreid en de scholen zijn verplicht om 
voor tussenschoolse opvang te zorgen. De capaciteit van de kinderopvang blijft echter 
nog onvoldoende. Een voorzichtige raming leidt tot de conclusie, dat in de periode 
2003-2007 onder gelijk blijvende condities zo’n 50.000 extra plaatsen nodig zijn om 
in de vraag te voorzien. Dit is een groei van 7 % per jaar. Dit is inclusief gastoudervang 
die 8 % uitmaakt van het totaal aantal plaatsen (scp en SEO 2001).

Hoewel ouders in de concrete situatie in overgrote meerderheid tevreden zijn over 
de kinderopvang en de buitenschoolse opvang (Consumentenbond 2002; Regioplan 
2000), laten de diverse onderzoekingen belangrijke knelpunten zien in de bereik-
baarheid en kwaliteit van de kinderopvang. Het minst zijn de ouders tevreden over 
de aanpak van de buitenschoolse opvang; met name de inhoudelijke en praktische 
samenwerking met de school scoort relatief laag. Wat betreft de kinderdagverblijven 
is er kritiek op de leiding en organisatie. Een belangrijk probleem is hier dat er veel 
personele wisselingen zijn.

Ouders hebben diverse wensen. Zo kan naar hun mening de aansluiting tussen ener-
zijds openingstijden van kinderopvang en scholen en anderzijds de werktijden wor-
den verbeterd; bovendien zijn de openingstijden niet fl exibel genoeg. Verder geven 
de spreiding van opvang en onderwijs over verschillende lokaties en het daarmee ver-
band houdende vervoer problemen, evenals de aansluiting met andere vrijetijdsacti-
viteiten. Bovendien moet het aanbod voor (oudere) kinderen beter afgestemd worden 
op hun interesses. Ouders willen een grote verscheidenheid aan activiteiten op één 
lokatie clusteren en op elkaar afgestemd zien (Commissie dagarrangementen 2002). 
Dit geldt in het bijzonder voor de plattelandsgebieden (Nieborg et al. 2002). Een apart 
aandachtspunt is de tieneropvang. Kinderen gaan vanaf ongeveer tien jaar de jeugd-
fase in, waarin zij eigen keuzes maken en een diversiteit aan leefstijlen ontwikkelen. 
De huidige kinderopvang slaagt er niet goed in de tieners van verschillende leeftijden 
en met uiteenlopende interesses op te vangen (Commissie Tieneropvang 2002).
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Naast opvang, onderwijs en vrijetijdsbesteding is ook de preventie en hulpverlening 
aan kinderen een element in de brede school. In de voorgaande paragraaf is reeds 
gewezen op het belang van peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen en scholen 
als vindplaatsen voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en als plaats voor pre-
ventie-activiteiten. De laatste jaren is geïnvesteerd in schoolmaatschappelijk werk en 
jeugdgezondheidszorg en in netwerken van dienstverlenende instanties rond scholen, 
van jeugdzorg tot politie.

Tegen de achtergrond van de in paragraaf 3 geschetste maatschappelijke ontwikkelin-
gen en de feitelijke situatie op dit moment kan de brede school als tweede belangrijke 
prioriteit voor de komende jaren worden gezien. De brede school is een netwerk van 
voorzieningen rond de school of beter een netwerk rond kinderen in de schoolgaande 
leeftijd, waarvan de deelnemers onderling samenwerken teneinde ontwikkelings-
kansen van kinderen te vergroten. De brede school is tot nu toe primair een ontwik-
keling van onderop geweest, op een uiterst bescheiden wijze gefaciliteerd vanuit het 
rijk. In het kader van bans zijn hierover enige bestuurlijke afspraken gemaakt en in 
februari 2000 verscheen de nota Brede blik, brede scholen. De ontwikkeling van brede scholen
(tk 1999-2000), waarin ondersteunings- en onderzoeksactiviteiten in het vooruit-tk 1999-2000), waarin ondersteunings- en onderzoeksactiviteiten in het vooruit-tk
zicht werden gesteld. In veel gemeenten – vooral de grotere – werd de gedachte van 
een ontkokerde inspanning ten behoeve van betere onderwijskansen van de jeugd 
enthousiast omarmd. In achterstandswijken werden, vooral met het oog op de inte-
gratie van minderheden, veel initiatieven genomen. In uitbreidingslokaties moet de 
brede school het sociale centrum van de wijk worden. Uit een inventarisatie bleek, dat 
ongeveer één derde van de gemeenten aan de slag is om de brede school tot stand te 
brengen (Oberon 2001). 

Ondanks alle enthousiasme zijn er zowel inhoudelijke als bestuurlijke problemen 
rond het concept van de brede school. Inhoudelijk lopen de meningen over de functie 
van de brede school ver uiteen. Als doelstellingen worden genoemd: het compenseren 
van achterstanden, het ontwikkelen van een verscheidenheid aan talenten, het bieden 
van ondersteuning bij de opvoeding, het faciliteren van huishoudens die taken com-
bineren en het bieden van een aantrekkelijke en leerzame vrijetijdsbesteding. Al deze 
doelstellingen worden bovendien te gemakkelijk aan de school als onderwijsinstituut 
gekoppeld. Het onderwijsveld vreest een extra belasting vanwege coördinerende ta-
ken voor het onderwijzend personeel en benutting van de onderwijsaccommodaties7. 
In de brede school werken echter verschillende instellingen samen om inhoud aan de 
onderscheiden functies te geven, afhankelijk van de primaire taak die zij vervullen. In 
bestuurlijk opzicht levert dit overigens wel een complexe situatie op, omdat de in de 
brede school participerende instellingen elk eigen, bestuurlijke en fi nanciële regelin-
gen kennen.

Er zal daarom allereerst een debat moeten plaatsvinden over de inhoudelijke en be-
stuurlijke uitgangspunten van de brede school en de inbedding in een bredere lokale 
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pedagogische infrastructuur. In de tweede plaats zullen de verantwoordelijkheden 
voor de verschillende onderdelen van het opvoedings-, onderwijs- en vormingsproces 
in de concrete lokale situatie duidelijker moeten worden gedefi nieerd en toegedeeld. 
Ouders blijven uiteraard verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, maar 
zij mogen wel duidelijkheid verwachten over de bijdragen van de vele instellingen die 
op enigerlei wijze betrokken zijn bij de socialisatie van hun kinderen. Het gaat daarbij 
niet alleen om principiële discussies, maar vooral om concrete afspraken over activi-
teiten van instellingen en beschikbaarheid van accommodaties. De vraag is of de loka-
le overheden over voldoende bestuurskracht en (fi nanciële) middelen beschikken om 
de gewenste afstemming en samenwerking tot stand te brengen. Deze vraag wordt 
nog nijpender, doordat de structuur en fi nanciering van de kinderopvang zodanig 
worden gewijzigd, dat de gemeenten minder sturend kunnen optreden en voor stu-
ring alleen kunnen terugvallen op de toezichtsfunctie of op het stellen van vestigings-
voorwaarden en dergelijke. Een stimulerend rijksbeleid is hier onmisbaar, gegeven de 
maatschappelijke behoeften aan een ondersteunend opvoedingsmilieu.

In de kabinetsverkenning Sociaal gericht, sociaal verplicht (Sociaal gericht, sociaal verplicht (Sociaal gericht, sociaal verplicht bzk 2001) zijn de hoofdlijnen bzk 2001) zijn de hoofdlijnen bzk
van een beleidsprogramma brede school geschetst. Ter uitwerking daarvan wordt hier 
een opzet in drie zich verwijdende concentrische kringen voorgesteld.

• De kern van de brede school wordt gevormd door een netwerk van basisscholen 
en de verschillende typen kinderopvangvoorzieningen inclusief eventueel voor-
schoolse en vroegschoolse educatie. Doel is het bieden van aaneengesloten ele-
mentaire opvang in aansluiting op het onderwijs. In het verlengde hiervan wordt 
ouders opvoedingsondersteuning geboden, worden stoornissen in de ontwikke-
ling van kinderen gesignaleerd en wordt gewerkt aan het wegwerken van ontwik-
kelingsachterstanden bij kinderen. Dit kernnetwerk zou in iedere gemeente c.q. 
wijk of buurt aanwezig moeten zijn en van voldoende omvang om in de vraag te 
voorzien.

• Rond dit kernnetwerk van onderwijs- en opvangvoorzieningen kan zich een grote 
variëteit aan jeugdvoorzieningen groeperen, die samen een compleet dagar-
rangement voor kinderen en jeugdigen bieden en een veelzijdige persoonlijke 
ontwikkeling stimuleren. De invulling van deze tweede kring zal sterk afhanke-
lijk zijn van de wensen van ouders en kinderen. Op deze manier kunnen vormen 
van vrijetijdsbesteding voor jeugdigen die in de afgelopen jaren uit veel wijken 
zijn verdwenen opnieuw worden geïntroduceerd. De koppeling van culturele, 
recreatieve en sportieve activiteiten aan het kernnetwerk biedt zowel de kinderen 
als de organisaties nieuwe kansen. Voorwaarde is dat een vraaggestuurd aanbod 
tot stand komt, waarbij kinderen zich thuis voelen (De Winter 2002). De ver-
antwoordelijkheid voor het opzetten van een dergelijke ’echte’ brede school is 
weliswaar primair een zaak van de betrokken partijen, maar de gemeente heeft 
behoorlijk wat instrumenten in handen om sturend en faciliterend op te treden. 
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De rijksoverheid heeft hier in het algemeen een ondersteunende taak, zoals 
beschreven in de eerder genoemde nota Brede blik, brede scholen (tk 1999-2000). In tk 1999-2000). In tk
gevallen waarin het rijk lokale activiteiten subsidieert (bijvoorbeeld breedtesport, 
kunstzinnige vorming e.d.) zouden deze kunnen worden ingebracht c.q. partieel 
gebundeld met een eventuele regeling voor de brede school. Dit type dagarran-
gement rond scholen en in woonbuurten zal in de praktijk vooral kinderen van 
de basisschool bereiken en eventueel kinderen uit het eerste en tweede leerjaar 
van het voortgezet onderwijs. Oudere kinderen maken zich los van thuis en hun 
directe woonomgeving en hebben een vrijetijdsbesteding die niet meer vanzelf-
sprekend is gekoppeld aan de school en/of woonbuurt. Hiervoor zijn aangepaste 
voorzieningen noodzakelijk.

• De derde kring bestaat uit het netwerk van dienstverlenende instellingen rond de 
school en de opvangvoorzieningen. Het gaat om ondersteuning van de opvoe-
ding en ontwikkeling van kinderen, het onderwijsleerproces en het signaleren 
en oplossen van problemen van kinderen. De behoefte aan deze vormen van 
ondersteuning is toegenomen, omdat de schoolpopulatie van samenstelling is 
veranderd. Er zijn meer kinderen met opvoedingsproblemen, meer allochtone 
kinderen en meer kinderen met handicaps. De scholen zijn reeds verplicht een 
zorgplan te maken met daarin een overzicht van de interne en externe zorgstruc-
tuur. De ondersteuning krijgt vorm via schooladviesteams, waarin meestal het 
algemeen of schoolmaatschappelijk werk, de jeugdgezondheidszorg, de voorpos-
ten van de jeugdzorg en/of jeugd-ggz en schoolbegeleidingsdienst participeren. 
Ook nemen politie, jeugdbescherming en Halt deel, wanneer er problemen rond 
veiligheid en criminaliteit bestaan. Idealiter beperken de teams zich niet tot case-
besprekingen, maar bieden de deelnemende instellingen daadwerkelijk hulp aan 
de kinderen en de gezinnen. Hoe de schooladviesteams in het basisonderwijs 
of de zorgadviesteams in het voortgezet onderwijs in de praktijk functioneren 
is niet op grote schaal onderzocht. De verantwoordelijkheid voor de zorgstruc-
tuur is bij de scholen gelegd. De gemeenten zullen echter in het kader van het 
lokaal jeugdbeleid de onder hun verantwoordelijkheid opererende instellingen 
in staat moeten stellen personele capaciteit beschikbaar te stellen. Bovendien is 
het functioneren van de adviesteams gebaat bij een coördinerende hulpverlener, 
bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijk werker. Ten slotte vraagt een dergelijk 
stelsel van school- of zorgadviesteams, per wijk of per school georganiseerd, om 
ondersteuning van een gemeentelijk of regionaal platform, waarin de betrokken 
instanties samen met de gemeenten de signalen uit de praktijk opvangen en het 
beleid ter zake uitzetten.

• Voor de brede school in het voortgezet onderwijs is een aangepast concept nood-
zakelijk, waarbij de scholen samenwerken met jeugdwerk en andere welzijns-
instellingen om een interessant en op de verschillende leeftijdsgroepen gericht 
educatief, cultureel, recreatief en sportief aanbod te scheppen. De kinderop-
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vangfunctie met zijn specifi eke taak en (tripartite) fi nanciering gaat voor deze 
doelgroep over in algemeen jeugdwerk vanuit een samenwerkingsverband van 
school, welzijnsinstelling of verenigingen. De commissie Tieneropvang heeft 
hiervoor ideeën aangereikt (Commissie Tieneropvang 2002). Deels zal een en 
ander binnen de schoolmuren kunnen worden gerealiseerd – dit geldt met name 
voor educatieve activiteiten (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, bijlessen enz.) 
en voor kinderen uit de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs – ; deels is 
juist een andere setting nodig om de verschillende groepen (oudere) jeugdigen te 
bereiken. Professionele krachten, die goed voeling hebben met de verschillende 
doelgroepen, kunnen behulpzaam zijn bij de afstemming van vraag en aanbod 
op deze complexe vrijetijdsmarkt. Het gaat overigens lang niet altijd om een vast 
programma, maar eerder een ontmoetingsplek, in de vorm van een huiskamer, 
jeugdhonk of jeugd(internet)café met een vrijblijvend activiteitenaanbod. De 
situering ervan zal afhankelijk zijn van de lokale omstandigheden. De jongeren 
kunnen zelf het beheer regelen. Enige begeleiding en toezicht (op afstand) door 
de school of door jeugdwerkers is daarbij gewenst. In feite is hier sprake van een 
combinatie van buitenschoolse opvang en een (her)introductie of uitbreiding van 
het jeugdwerk. Essentieel daarbij is, dat – meer dan in het traditionele jeugdwerk 
het geval is – een verbinding wordt gelegd tussen de school en jeugdvoorzienin-
gen. Doel daarvan is een gevarieerd en geïntegreerd leer- en vrijetijdsaanbod te 
scheppen en zorg te dragen voor een systematische en doorgaande pedagogische 
begeleiding van jongeren.

De brede school is, zelfs in de meest elementaire vorm, een complex netwerk, dat niet 
vanzelf tot stand komt en blijft functioneren. Het is aan te bevelen, dat gemeenten een 
aantal zaken aanpakken: 
• De gemeente is de meest aangewezen instantie om de behoeften aan een brede 

school te onderzoeken, lokale partijen bij elkaar te brengen en de planvorming te 
sturen. Dit is feitelijk een continuering van de huidige situatie.

• De gemeente voert een op overeenstemming gericht overleg met de potentiële 
deelnemers aan het kernnetwerk. 

• De gemeente subsidieert een netwerkcoördinator voor de brede school. Het 
organiseren van de activiteiten voor de brede school moet als een zodanig zware 
en arbeidsintensieve taak worden beschouwd, dat deze niet uit de bestaande 
schoolformatie kan worden bekostigd. 

• De gemeente herschikt de subsidies aan allerlei voor de brede school relevante 
instellingen zodanig, dat zij kunnen participeren in het netwerk van de brede 
school. Bovendien moeten afspraken worden gemaakt over eigen bijdragen van 
ouders en kinderen.

• Per lokatie of wijk wordt bezien welke aanpassingen en uitbreidingen van 
accommodaties noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de brede school te 
realiseren. Op lange termijn is multifunctionele huisvesting het meest doelmatig 
om te voldoen aan de specifi eke eisen van de brede school. Idealiter bieden deze 
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accommodaties ook ruimte voor andere diensten, die voor taken combinerende 
huishoudens van belang zijn (Commissie dagarrangementen 2002).

• Voor de oudere jeugd worden op gemeentelijk niveau de culturele, recreatieve en 
sportieve activiteiten zodanig georganiseerd, dat zij aansluiten bij de activiteiten 
op school en de interesses van de verschillende groepen jongeren dekken. 

Deze gemeentelijke activiteiten sluiten het meest aan bij de functies, die zijn gere-
geld via de Welzijnswet. Gemeenten hebben derhalve een grote autonomie. Voor de 
oprichting en instandhouding van de brede school zouden aanvullende bepalingen 
krachtens de wet kunnen worden opgesteld. Daarbij moet afstemming plaats vinden 
met de onderwijswetgeving en de (concept)wet Kinderopvang. Ook moet worden 
gedacht aan praktische zaken als arbeidsvoorwaarden. Vooruitlopend op eventuele 
regelgeving zouden in het kader van bans afspraken kunnen worden gemaakt over 
de bestuurlijke en fi nanciële inzet van de gemeenten en de additionele fi nanciering 
van het rijk.

Om de omvangrijke prioriteit van de brede school in zijn verschillende verschijnings-
vormen te realiseren, zou een meerjarig fi nancieel programma tussen de overheden 
moeten worden afgesproken. Hiervoor is een goede raming van de kosten noodzake-
lijk. Voor verschillende onderdelen zijn becijferingen gemaakt, maar in de additionele 
kosten van het geheel bestaat nog onvoldoende inzicht. Overigens kunnen de kosten 
in principe voor een deel worden opgevangen via herschikking van bestaande fi nanci-
ele stromen. Om een sprong vooruit te maken zijn echter extra middelen nodig.

4.5 Voortijdig school verlaten
Een laatste en specifi ek aandachtspunt voor de pedagogische infrastructuur op lokaal 
niveau betreft het voortijdig schoolverlaten. De (samenwerkende) gemeenten hebben 
ter uitvoering van de leerplichtwet regionale meld- en coördinatiecommissies opge-
zet om het voortijdig schoolverlaten te registreren en te bestrijden. In het schooljaar 
2000-2001 werden er in totaal ongeveer 47.000 voortijdig schoolverlaters geteld. 
Het merendeel van deze voortijdig schoolverlaters is afkomstig uit het vbo, vmbo en 
mavo. Het probleem heeft een extra dimensie vanwege de oververtegenwoordiging 
van de allochtonen in deze groep.

In het kader van de bestrijding van de uitval investeren scholen voor voortgezet onder-
wijs in de persoonlijke begeleiding van leerlingen, huiswerklassen en in mentoraten 
door leeftijdgenoten. Ter ondersteuning van de eigen (zorg)activiteiten beschikt een 
aantal scholen ook een zorgnetwerk naar analogie van de zorgadviesteams in het 
basisonderwijs. Hierin participeren onder meer de jeugdzorg en diverse justitiële in-
stanties. De verantwoordelijkheid voor deze activiteiten ligt primair bij het onderwijs, 
maar de scholen zouden erop moeten kunnen vertrouwen dat de gemeente in het ka-
der van het lokaal jeugdbeleid dergelijke initiatieven ondersteunt en haar beleid voor 
de oudere jeugd hierop afstemt. Dit soort activiteiten is vooral bedoeld om uitval te 
voorkomen.
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Daarnaast kunnen activiteiten worden onderscheiden die erop gericht zijn voortijdig 
schoolverlaters terug te leiden naar school of werk. Succesvol voor herplaatsing zijn 
onder meer de beschikbaarheid van daghulp en spijbelopvang, schakelvoorzieningen
en een goede trajectbegeleiding van jongeren naar onderwijs en/of werk. Daarnaast 
zijn in het secundair beroepsonderwijs kleinschalige onderwijsprogramma’s op as-
sistentenniveau nodig om de overstap van voortgezet onderwijs naar secundair be-
roepsonderwijs mogelijk te maken. Gemeenten kunnen een coördinerende rol spelen, 
waar het gaat om het bij elkaar brengen van partijen, het ontwikkelen van gerichte 
activiteiten, het beschikbaar stellen van accommodaties en het mede fi nancieren van 
de activiteiten.

Hiermee is overigens niet gezegd, dat op deze wijze de achterliggende structurele 
oorzaak van de drop-out-problematiek wordt aangepakt. Deze is namelijk gelegen 
in de negatieve selectietendens in het voortgezet onderwijs. Deze leidt ertoe dat het 
vmbo restantonderwijs is geworden die de meest problematische uitval oplevert. Dit 
onderwijs moet veel gedemotiveerde en minder begaafde leerlingen bedienen. Om de 
leerlingen in het vmbo goed op te vangen is volgens de scp-studie Voortgezet onderwijs 
in de jaren negentig (Bronneman-Helmers et al. 2002) een ingrijpende verandering in 
de pedagogisch-didactische aanpak in het vmbo gewenst en zal geïnvesteerd moeten 
worden in de pedagogische relatie tussen leerling en school. Daartoe zal de organisa-
tie van de school en het onderwijsleerproces moeten worden ‘gekanteld’ van leerstof 
naar leerlinggerichtheid. In de tweede plaats zal er meer aandacht moeten komen 
voor de gedragsproblematiek in het vmbo en de achterliggende cultuurverschillen 
tussen enerzijds de school en anderzijds de allochtone leerlingen. In de derde plaats 
lijkt herintroductie van een apart georganiseerde kleinschalige leeromgeving voor 
zorgleerlingen geboden.

Werkdocument 87.indd 4-6-2002, 12:2035



36

5. Samenvatting

Deze notitie gaat over het algemene en lokale jeugdbeleid. Wanneer men de talrijke 
beleidsnota’s analyseert komt ten eerste naar voren, dat dit jeugdbeleid over twee spo-
ren loopt. Enerzijds is de laatste jaren steeds meer ingezet op algemeen en preventief 
beleid. Anderzijds blijft het rijksbeleid zich overwegend op kinderen en jongeren met 
problemen richten, de beruchte ‘15%’ jeugdigen die risico’s lopen en/of problemen 
veroorzaken. Het rijk streeft naar versterking van de samenhang in het jeugdbeleid en 
het tot stand brengen van een keten van instellingen voor de jeugd. Het rijk kapitali-
seert bij de uitvoering van zijn beleid sterk op de medewerking van andere overheden, 
in het bijzonder gemeenten. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor veel 
basisvoorzieningen en zitten het dichtst bij de uitvoering van het beleid. Zij krijgen 
daarom de regierol toebedeeld. Op basis van onderzoek kan worden gesteld, dat ge-
meenten deze taak weliswaar oppakken, maar de politieke en ambtelijke sturing voor-
alsnog te wensen overlaat. Gemeenten hebben moeite met het ontwikkelen van een 
op de lokale situatie geënte beleidsvisie en het stellen van concrete prioriteiten.

In het eerste deel van deze notitie wordt op basis van een bestuurlijke analyse van het 
jeugdbeleid een sturingsmodel gepresenteerd, dat recht doet aan de sturingsambities 
van het rijk, maar gemeenten voldoende ruimte laat om een lokaalspecifi eke invulling 
te geven aan de landelijke doelstellingen van het jeugdbeleid. Centraal instrument is 
de agenda voor de jeugd, die rijk, gemeenten en provincies gezamenlijk opstellen in het 
kader van bans. Hierin worden de hoofdlijnen van het algemene jeugdbeleid gefor-
muleerd, prestaties in functionele termen voor een bepaalde periode vastgelegd en 
fi nanciële middelen gealloceerd. Op deze wijze wordt richting gegeven aan het lokale 
beleid. De verantwoordelijkheid voor een lokaalspecifi eke invulling wordt aan ge-
meenten en lokale partijen overgelaten. 

Het tweede belangrijke element van het model is de netwerksturing door gemeenten. 
Doel van netwerksturing is het maken van afspraken met lokale partijen over de geza-
menlijke doelen en prestaties. De overeengekomen koers zal meestal worden vastge-
legd in een document, dat de lokale jeugdagenda kan worden genoemd. Gemeenten 
geven op deze manier richting aan het beleidsvormingsproces, maar laten op hun 
beurt voldoende ruimte aan de lokale actoren om uitvoering aan het beleid te geven. 

Het verdient aanbeveling om een wettelijk kader voor de Agenda voor de jeugd tot stand wettelijk kader voor de Agenda voor de jeugd tot stand wettelijk kader
te brengen. Alle alternatieven afwegend ligt onderbrenging in de Welzijnswet voor de 
hand. Daarvoor gelden zowel bestuurlijke als inhoudelijke overwegingen. Ten slotte 
zou het rijk de gemeenten kunnen ondersteunen met het ontwikkelen van een geïnte-
greerd informatiebeleid.

In het tweede deel van deze notitie wordt op basis van een analyse van de maatschap-
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pelijke ontwikkelingen een voorzet gedaan voor een pedagogische beleidsvisie en 
worden diverse concrete voorstellen voor het lokaal jeugdbeleid gedaan. Kern is het 
tot stand brengen van een brede pedagogische infrastructuur, gericht op ondersteu-
ning van ouders bij de opvoeding en op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De eerste prioriteit daarin heeft betrekking op opvoeding, ontwikkeling en hulpverlening. 
Voorgesteld wordt de jeugdgezondheidszorg voldoende toe te rusten om ontwikke-
lingstoornissen op te sporen en ouders van advies te dienen. Voorts dient de kwaliteit 
van het peuterspeelzaalwerk te worden verbeterd. Daarnaast is uitbreiding van direct 
toegankelijke vormen van agogische hulpverlening gewenst.

De tweede prioriteit betreft de brede school. De brede school is een netwerk van voorzie-
ningen rond kinderen in de schoolgaande leeftijd, waarvan de deelnemers onderling 
samenwerken teneinde ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Er kunnen 
drie kringen worden onderscheiden.
De kern van de brede school wordt gevormd door een netwerk van basisscholen en de 
verschillende typen kinderopvangvoorzieningen inclusief eventueel voorschoolse en 
vroegschoolse educatie. Doel is het bieden van aaneengesloten elementaire opvang in 
aansluiting op het onderwijs.
Rond dit kernnetwerk van onderwijs- en opvangvoorzieningen kan zich een tweede 
kring van gevarieerde jeugdvoorzieningen groeperen, die samen een compleet dagar-
rangement voor kinderen en jeugdigen bieden en een veelzijdige persoonlijke ontwik-
keling stimuleren.
De derde kring bestaat uit het netwerk van dienstverlenende instellingen rond de 
school en de opvangvoorzieningen.
Voor de brede school in het voortgezet onderwijs is een aangepast concept noodzake-
lijk, waarbij de scholen samenwerken met jeugdwerk en andere welzijnsinstellingen 
om een interessant en op de verschillende leeftijdsgroepen gericht educatief, cultu-
reel, recreatief en sportief aanbod te scheppen. 
De gemeente heeft in de visie van de auteurs tot taak de ontwikkeling van de brede 
school te stimuleren via overleg, subsidiëring en accommodatiebeleid.

De derde prioriteit betreft het voortijdig schoolverlaten. Het gaat om preventie ervan en 
om het terug leiden van voortijdig schoolverlaters naar school of werk. Succesvol voor 
herplaatsing zijn onder meer de beschikbaarheid van daghulp en spijbelopvang, scha-
kelvoorzieningen en een goede trajectbegeleiding van jongeren naar onderwijs en/of 
werk. Daarnaast zijn in het onderwijs maatregelen nodig om deze specifi eke categorie 
jongeren een succesvolle schoolloopbaan te laten volgen.

Deze prioriteiten zijn weinig origineel. Ze zijn in talrijke beleidsnota’s op rijksniveau 
en op lokaal niveau beschreven. Ook zijn ze terug te vinden in de kabinetsverkennin-
gen Sociaal gericht, sociaal verplicht. Verkenning sociale infrastructuur (BZK 2001). Belangrijk Sociaal gericht, sociaal verplicht. Verkenning sociale infrastructuur (BZK 2001). Belangrijk Sociaal gericht, sociaal verplicht. Verkenning sociale infrastructuur
is echter dat deze prioriteiten worden gecontinueerd, voldoende helder worden uitge-
werkt en op lokaal niveau geconcretiseerd.
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Noten

1 De auteurs danken mevr. R. Bronneman en de heren G. Brouwer, B. van Dijk, P. Nota en R. Zun-
derdorp voor hun advies en commentaar.

2 In de kabinetsverkenning sociale infrastructuur wordt gesproken over breed Jeugdbeleidskader.
3 Helaas is het nog niet mogelijk hier harde uitspraken over te doen. scp-onderzoek dat hierin in-

zicht kan verschaffen is in uitvoering.
4 In het rapport, dat AEF op verzoek van het ministerie van BZK heeft opgesteld (AEF 2002), wordt 

de suggestie gedaan om één indicator te hanteren, aan de hand waarvan gemeenten verantwoor-
ding afl eggen aan het rijk. Voor de sociale infrastructuur wordt daarbij gedacht aan de scp-leefsi-
tuatie-index. Het is de vraag of voor het lokaal jeugdbeleid een soortgelijke constructie denkbaar 
is en of de ambities van rijk en gemeenten met één indicator kunnen worden afgedekt. 

5 Er kunnen ook andere begrippen worden gebruikt, zoals plan of programma. Hier is gekozen 
voor de term agenda om tot uitdrukking te brengen dat geen complex planningsproces wordt be-
oogd. Het is dan ook de vraag of aan zo’n document vanuit rijksniveau veel eisen moeten worden 
gesteld. Volstaan kan worden met een aanduiding van de inhoudelijke richting ofwel de onder-
werpen waarover partijen op lokaal niveau afpraken moeten maken. Wanneer het rijk proces- en 
vormeisen gaat stellen, is al snel het gevaar aanwezig dat gemeenten vanuit de verschillende 
functionele kokers (voor het jeugdbeleid) met tegenstrijdige en gedetailleerde planverplichtingen 
worden geconfronteerd. Het lokale beleidsproces komt daardoor onder druk te staan.

6 Het scp heeft tno-pg opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de gezondheid en leefsi-
tuatie van kinderen. Daarbij wordt samengewerkt met een tiental regionale gezondheidsdiensten 

en de landelijke organisaties van de ggd’s en met de Landelijke vereniging voor thuiszorg (LVT).
7 De term brede school is inmiddels ingeburgerd. Deze kan echter gemakkelijk tot het misverstand 

leiden, dat alle genoemde functies moeten worden ingevuld door de school als onderwijsinsti-
tuut. Afhankelijk van de concrete afspraken kan de nadruk liggen op de (aanvullende) onder-
wijsvoorzieningen of juist op het bieden van een dagarrangement met ook andere dan educatieve 
activiteiten.
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