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Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen rond Jeugd & Onderwijs?
Door de decentralisaties moeten gemeenten meer gaan doen met minder geld, ook op het gebied van jongeren.
	
Ruim 40 procent van de niet-werkende werkzoekenden van 15-27 jaar heeft geen startkwalificatie.
	
In sommige wijken is een tweedeling te zien tussen mensen die het op eigen kracht redden en mensen waarvoor dit niet geldt.
	
Maatschappelijke (jongeren)organisaties en onderwijsinstellingen in de stad weten elkaar steeds beter te vinden.
	

Wat zijn de uitgangspunten van de gemeente bij het programma Jeugd & Onderwijs?
We hechten aan vitale en sterke wijken waar jongeren een goede start krijgen.
	
We zien informeel onderwijs als waardevolle aanvulling als scholen of gezinnen onvoldoende ondersteuning bieden aan jongeren.
	
Wij verschuiven het accent bij zorg en ondersteuning van curatief naar preventief: beter voorkomen dan genezen.
	

Wat willen we bereiken?
Doel A: Dordtse jeugdigen groeien gezond en veilig op.
Doel B: Dordtse jeugdigen krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te doen.

Wat zijn de indicatoren?
Doel A: Dordtse jeugdigen groeien gezond en veilig op.
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Aantal jongeren in de jeugdzorg
daalt van 300 naar 250.
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Obesitas onder jongeren
daalt van 17 naar 14 procent.

Geen coffeeshops meer binnen een straal van
300 meter rond scholen in 2018.

Doel B: Dordtse jeugdigen krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te doen.
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63 procent van de jongeren
is lid van een sportclub in 2018.

De gemeente heeft in 2017 de mogelijkheden
van de oprichting van een centrum voor
informeel onderwijs onderzocht.
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De gemeente vergroot het aantal
plaatsen in de voorschoolse opvang
van 1000 naar 1200.
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Welke activiteiten ondernemen we per doel?
❶
❷
❸
❹
❺
❻

Doel
A
We ontwikkelen een breed gedragen lokale visie op wijken: het Dordts DNA.
A
We inventariseren wat nodig is om in Dordt prettig op te groeien als middelbareschoolleerling.
A
B
Dordrecht investeert om initiatieven rond informeel onderwijs te bundelen en onderlinge samenwerking te faciliteren.
B
Dordrecht continueert de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en schakelklassen.		
B
We ontwikkelen een integrale aanpak voor de ongeveer 300 Dordtse jongeren tussen 16 en 27 jaar met meervoudige problematiek.		
B
De gemeente draagt haar resterende taken op het gebied van onderwijshuisvesting over aan de schoolbesturen.		

Wat zijn de kosten en de opbrengsten van dit programma?
Ontwikkeling van kosten en de opbrengsten sinds 2015
in miljoen euro
kosten
59,8

Verdeling van het budget over de activiteiten in 2017
in miljoen euro
baten
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❷ Prettig opgroeien
❸ Informeel onderwijs

schakelklassen

Wie zijn de verbonden partijen?
Doel A: Dordtse jeugdigen groeien gezond en veilig op.

	Dienst Gezondheid en Jeugd

Doel B: Dordtse jeugdigen krijgen kansen om zich te ontwikkelen
en om naar vermogen mee te doen.

	Dienst Gezondheid en Jeugd
	Coöperatie ontwikkeling Leerpark U.A.
	Coöperatie kennis en opleidingscentrum veiligheid
Zuid-Holland Zuid
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