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Opwarmer

► Wat betekent gelijke kansen voor jou?
► Op welke manier draag jij bij aan gelijke kansen voor 

jeugdigen?

Ga naar: https://www.menti.com/ejn79nmxtm
Of scan de QR code

https://www.menti.com/ejn79nmxtm


Urgentie Uit G4 achtergrondrapport kansenongelijkheid



Actualiteit: Effect corona

Kinderen 
konden niet 

naar 
school/vve

Veel stress 
waardoor de 
druk in gezin 

oploopt

Oplopende 
werkloosheid

Stijging van 
armoede / 
schulden

Kinderen in kwetsbare situaties staan op achterstand… 
en worden extra  hard getroffen in crisistijd.

Grotere 
verschillen 

tussen arm en 
rijk



Utrechtse aanpak
► Gezond stedelijk leven voor iedereen

► Brede benadering thema Gelijke kansen jeugd

► Versterken beweging in de stad samen met partners door:

- Aansluiten bij de leefwerelden van het kind thuis, school en buurt/vrije tijd. 
Verbindingen versterken tussen de leefwerelden

- Ongelijk en gericht investeren voor gelijke kansen



Focus op drie lijnen

► Kansrijke start gezamenlijke opgave samen met partners medisch en sociaal 
domein

► Utrechtse onderwijsagenda en Gelijke kansen alliantie agenda

► De Krijtclub, ontwerpproces jonge kind in twee wijken



Fasering aanpak: hink, stap, sprong

► Hink: Agendering gelijke kansen lokale en landelijke agenda

► Stap: Stedelijke focus op drie inhoudelijke lijnen

► Sprong: Samen met partners in de stad investeren in gelijke kansen door 
gelijke kansen als hoger doel/waarde te borgen in onze manier van 
werken





Ambitie: samen voor gelijke kansen voor 
kinderen /jongeren

► Investeren in het inlopen van onderwijsachterstanden 
door leertijduitbreiding (aanvullend 
op reguliere taak onderwijs)

► Aanbod dat toegankelijk, overzichtelijk, vindbaar en 
kwalitatief hoogwaardig is

► We hebben hoge verwachtingen van kinderen en 
jongeren en dagen ze uit 



Stadsnetwerk gelijke kansen jeugd

► Extra leertijd en ondersteuning voor kinderen en jongeren met minder kansen met 
inzet van maatschappelijke initiatieven / vrijwilligers (vraag en aanbod matchen)

► Ondersteuning op het gebied van: taal / huiswerk / talentontwikkeling / sociaal 
emotionele ontwikkeling / cognitieve ontwikkeling / opvoeding 

► Kwaliteit vrijwilligersinitiatieven waarborgen en versterken door workshops, 
uitwisseling en inzet studenten

► Samenwerking aanbod op wijkniveau 

► Duurzaam samenwerken voor 
Gelijke Kansen in Utrecht 



Wie doen er mee?

► (Maatschappelijke) Organisaties
► Kennisinstituten
► Samenwerkingsverbanden PO & VO
► Gemeente Utrecht 
► Utrechtse scholen PO & VO



Voorbeeld



Sparren, meer informatie of vragen? 

► Bekijk www.stadsnetwerkgelijkekansen.nl

► Neem contact op via 
stadsnetwerk@taaldoetmeer.nl of 0618210429

http://www.stadsnetwerkgelijkekansen.nl/
mailto:stadsnetwerk@taaldoetmeer.nl


Vraag aan jullie:

- Welke kansen zien jullie om gelijke kansen verder te bevorderen 
in Utrecht?

- Welke bijdrage kunnen we hier gezamenlijk aan leveren?

- Wat kun jij hierin betekenen? 

- Wat hebben we hiervoor nodig?
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