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 Betreft: Jeugdeducatiefonds 

Geachte raadsleden, 
 
Per schooljaar 2021-2022 is een samenwerking gestart tussen het Jeugdeducatiefonds (JEF) en de 
gemeente Ridderkerk. Middels deze brief informeren wij u over deze samenwerking. In deze brief gaan 
we in op Het Jeugdeducatiefonds, de deelnemende scholen en de financiering. 
 
Het Jeugdeducatiefonds 
Het Jeugdeducatiefonds is op 1 april 2015 opgericht. Het Jeugdeducatiefonds helpt om de 
ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Door via 
basisscholen kinderen uit gezinnen met een financiële achterstandssituatie te ondersteunen, worden de 
toekomst- en participatiemogelijkheden van deze kinderen vergroot in de hoop dat zij de armoedespiraal 
van het gezin kunnen doorbreken. Voorwaarde voor deelname is dat de school wordt gecertificeerd en 
dat minimaal 50% van de kinderen van de school uit de doelgroep bestaat. Inmiddels werken zij landelijk 
al met ruim 30 gemeenten samen. 
 
Het Jeugdeducatiefonds biedt, naar behoefte van de school, verschillende producten en diensten om de 
talenten van kinderen zo goed mogelijk te benutten. Door mee te kunnen doen op school, maar ook met 
naschoolse activiteiten zoals een schoolkamp of een stage of, net zoals andere klasgenoten, te werken 
met een computer. Extra inzet tijdens onderwijstrajecten voor kinderen uit gezinnen met een sociaal 
minimum en waar sprake is van een achterstandssituatie, bevordert de ontplooiingsmogelijkheden en 
levert daardoor een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie. Meedoen en participeren 
bevordert de integratie van een kind of jongere. 
 
Deelnemende scholen 
Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool. Daar is bekend wat de talenten en intellectuele 
mogelijkheden van de kinderen zijn. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de 
school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. In de gemeente Ridderkerk hebben 9 scholen 
interesse getoond in een samenwerking met het Jeugdeducatiefonds. Basisschool De Bosweide, waar al 
een bezoek heeft plaatsgevonden, voldoet aan de criteria en staat op de wachtlijst om gecertificeerd te 
kunnen worden. Daarnaast heeft OBS De Botter het Jeugdeducatiefonds benaderd en interesse getoond.  



  

 
 
 
 

 

  

 
Via de gemeente hebben 7 scholen aangegeven geïnteresseerd te zijn, te weten Basisschool De 
Piramide (locatie centrum), CBS De Fontein, CBS De Wingerd, Basisschool De Noord, CBS De Klimop 
Centrum, Basisschool De Reijer en Dr Schaepmanschool. 
 
Financiering 
De samenwerking met het JEF is opgezet middels een subsidieverstrekking voor de jaren 2021, 2022 en 
2023. Het fonds heeft als uitgangspunt dat de gemeente ook moet bijdragen aan het de ondersteuning en 
vraagt per school € 4.500 per jaar. De verdeelsleutel qua financiering is 1/3 gemeente en 2/3 JEF. Het 
subsidiebedrag wordt enkel besteed aan de Ridderkerkse scholen.  
 
De cofinanciering die aan de gemeente wordt gevraagd per school is relatief klein (€ 4.500,-) en wordt in 
Ridderkerk gedekt uit het onderwijsachterstandenbudget die wij van het Rijk ontvangen. Overige 
middelen voor de scholen haalt het JEF uit landelijke en lokale fondsen. De belangrijkste 
samenwerkingspartners van het JEF op landelijk niveau zijn de ABN-AMRO, Stichting Kinderpostzegels 
Nederland en de ministeries van SZW en OC&W. 
 
Vervolg 
Op basis van een evaluatie zullen wij u jaarlijks informeren over de samenwerking met het 
Jeugdeducatiefonds. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 
 
 
 
  


