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Almere maakt zich zorgen over 
onderwijskwaliteit





S lagen voor de tes t van het leven? T aal heb je altijd nodig

Beroeps opleidingen bieden kans en 

Ravesteijn, B. (z.d.). Kansenkaart. Geraadpleegd van https://kansenkaart.nl/maps/hboplus





Onderzoeksopzet Inventarisatiestudie
• Begeleidingscommissie met vertegenwoordigers kinderopvang, 

onderwijs en gemeente
• Focus op stadsdeel Almere Buiten
• Inventariseren van kansen, knelpunten, goede praktijken en wensen 

van professionals (kinderopvang, voorschool, basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en de 
ketenpartners)

• 36 Diepte interviews:
• Selecte groep 
• Schriftelijke vragenlijst ter voorbereiding
• Online afname tussen maart en mei 2020
• Transcripten gecodeerd 
• Eerste analyses Juni 2020 besproken met focusgroepen



Onderzoeksopzet Inventarisatiestudie



Oorzaken en uitdagingen



Kansen

















• Random indeling in break-out 
rooms (6 tot 8 personen)

• Gespreksleider en notulist
• Kies een passende stelling bij de 

samenstelling van uw 
gespreksgroep

• Notuleer de belangrijkste 
opbrengst van het gesprek 
middels een online formulier

• Opdracht met alle informatie 
ontvangt u ook in de break-out 
rooms 

Gespreksrondes 



Welkom terug!



Volgende stap
Bespreking rapport en aanbevelingen:
• 27 januari 2021 Bovenbestuurlijk Onderwijsoverleg
• 26 november 2020 LEA 2 jaar op weg
• Diverse wijkteamoverleggen Passend Onderwijs in de wijk en 

wijkteamoverleggen Jonge Kind in Almere Buiten (1 en 2)
• 25 maart Onderwijsnetwerk

• Overleg met VO, MBO en HBO Almere Buiten 
• Overleg met ketenpartners Almere Buiten

•  Input voor actieplan september 2021



• Taallijn ‘Van taal horen, spreken en luisteren via goed kunnen 
lezen naar goed kunnen schrijven van informatieve teksten’, 
taalontwikkelend lesgeven 

• Rol van de ouders versterken  Taalakkoord, JGZ , 
VVA bereik vergroten, Nieuwe Bibliotheek

• Professionele ontwikkeling  aansluiten bij 
scholingsbehoeften, versterken taalcurricula van educatieve 
beroepsopleidingen

• Samenwerken  doorgaande lijn schooldag naar 
buitenschoolse opvang, inzet screening logopedist, Taalkaart 

• Duurzame kennisdeling  Klankbordgroep, digitaal platform

Een aantal denkrichtingen 



Contact? 
Vragen of opmerkingen zijn harte welkom! 

Hanno van Keulen - h.van.keulen@windesheim.nl
Conny Boendermaker -c.boendermaker@windesheim.nl
Mariska Venema – me.venema@windesheim.nl

mailto:h.van.keulen@windesheim.nl
mailto:c.boendermaker@windesheim.nl
mailto:me.venema@windesheim.nl
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