
 

 
 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom 

schoolmaatschappelijk werk (SMW). De nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum 

Sociaal Werk van MEE-Vivenz. Heb je suggesties hoe we de nieuwsbrief nog beter kunnen 

maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   

 

1. Wet- en regelgeving  

 

Middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs gaan weer open (Rijksoverheid) 

Vanaf maandag 1 maart gaan de middelbare scholen en mbo-instellingen voor alle leerlingen weer open. Alle 

leerlingen en studenten gaan minimaal 1 dag per week fysiek naar school. Dat heeft het kabinet onlangs besloten. 

Lees verder -> 

 

8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs (Rijksoverheid) 

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig 

onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. 

Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. 

Lees verder -> 

2. Uit de praktijk  

 

‘Leraar speelt cruciale rol bij kansengelijkheid’ (SER) 

De leraar is dé factor van betekenis voor gelijke kansen in het onderwijs. Dat zeggen Maryse Knook, directeur-

bestuurder Open Schoolgemeenschap Bijlmer, en Andrew Simons, projectleider bij onderwijsstichting MOVARE. 

‘Ken niet je klas, maar elk kind apart.’ 

Lees verder -> 

 

Een lange adem voor de thuiszitter (Movisie) 

Al jaren is er veel aandacht voor het fenomeen thuiszitters (leerlingen die niet naar school gaan). Er wordt vanuit 

verschillende hoeken hard gewerkt aan verbetering, onder andere vanuit het ministerie van OCW en VWS en op 

verschillende plekken in het sociaal domein.  

Lees verder -> 

 

Scheiding schoolniveaus beperkt het contact tussen leerlingen met verschillende achtergronden (SCP) 

In februari zijn de open dagen van het voortgezet onderwijs en staan ouders van groep 8 leerlingen voor de keuze 

naar welke school hun kind gaat. Door de coronamaatregelen zijn veel scholen alleen online te bezoeken, de kans 

is groot dat ouders vooral zullen kiezen voor scholen waarmee zij al bekend zijn. 

Lees verder -> 

 

Gemeenten willen extra geld in strijd tegen leerachterstand (Binnenlands Bestuur) 

De leerachterstand die kinderen en jongeren tijdens de coronacrisis hebben opgelopen, moet worden ingehaald. 

Dit kan door kinderen en jongeren de komende drie jaar meer tijd op school te laten doorbrengen. Het rijk moet 

hiervoor extra geld aan gemeenten beschikbaar stellen. 

Lees verder -> 
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