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‘Growing Green Cities’ 
…Sinds 1975

Wat is het 
verhaal van 
Almere?



Almere (en Lelystad): New Town 
‘Planned Communities’

Overloopstad voor Metropool regio Amsterdam 

Pioniersgeest

Opleidingsniveau in Flevoland relatief laag 

Voorzieningenstructuur en leefbaarheid (bestaanszekerheid)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, (2010), De Uitvoeringsagenda van New Towns, van het wegwerken van achterstanden 
naar het voorkomen van achterstanden, Den Haag: VROM.



Almere (en Lelystad): New Town 
Veel mobiliteit  sociale netwerken en binding staan onder druk

Wijken en stadsdelen veranderen snel

Weinig sociaal cultureel kapitaal 

Ambitie duurzame stedelijke groei ‘Growing Green Cities’  - Floriade

Van Keulen & Venema (2020). Inventarisatiestudie Taal in Almere. Gemeente Almere



Convenant 
Hoger 

Onderwijs 
Flevoland 
(Lelystad, 
2007) 

Kennisimpuls 
Flevoland



Social tissue 

Eerstegeneratiestudenten

Associate degrees bij uitstek geschikt voor 
regio Almere – Lelystad 

Stadscampus 



Het kan in Almere...........maar 
niet voor iedereen



• Bijna 20% van de inwoners van Almere is tussen de 5-20 jaar
• Superdiversiteit 
• Ontwikkelingskansen staan onder druk  instroomniveau 

basisschool en doorstroom voortgezet onderwijs
• Onderwijskwaliteit staat (weer) onder druk 

Lokale staat van het onderwijs 2018-2019

Fukkink & Oostdam. (2016). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Van startbekwaam naar 
stadsbekwaam. Uitgeverij Coutinho

Urban context 



Urban context 
• Uitdagingen in de school en in de klas:

• Sociaal emotioneel welbevinden
• Taalachterstanden 
• Superdiversiteit 
• Specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
• Doorgaande lijn 0 tot 14 jaar

‘It takes a city to educate a teacher’



HBO 5 Leraarondersteuner

Stadsbekwaam opleiden



Implicaties voor Curricula

De stad als leeromgeving op de grens van 
leren en werk





Modules 1,2 en 3  gericht 
op taalprofessionaliteit

Module 5 Rijkdom aan 
diversiteit 

Module 6 Coachen van 
leerprocessen en 
onderwijsdidactiek

Module 7 
Wereld gericht op 
kansen

Module 4 
Contact met de keten 

Module 7 Wereld gericht op 
kansen

Module 4 
Contact met de keten 





Noodplan Lerarentekort Almere 

• 135 FTE tekort (Noodplan Almere, 2020)

• Veel onbevoegden voor de klas (ongeveer 70FTE)
• Weinig aandacht voor scholing ondersteunend onderwijspersoneel
• Veel talent en groeipotentieel 

Maatregel 8: Specifieke scholing en werving van onderwijsassistenten en ander 
ondersteunend personeel

1) Vergroten van de mogelijkheden voor onderwijsassistenten om op termijn door te groeien tot 
bevoegde krachten

2) Zorgen dat er voldoende nieuwe onderwijsassistenten worden aangetrokken om de opstroom
mogelijk te maken. 



Samenwerkingsverband met scholenkoepels



• “Robin of Batman complex?”
• Functiedifferentiatie  verschuivende rollen en 

verantwoordelijkheden
• Studiesucces en realistische verwachtingen 
• Leiden op voor beroep

• Actuele ontwikkelingen

Van Noodplan naar Talentontwikkeling

Cohort Aantal Studiesucces

Februari 
2021

29 3 gestopt 
2 versnellers vanwege vooropleiding 
waarvan 1 afgestudeerd 

September 
2021

21 1 gestopt
3 potentiële vertragers

September 
2022

11 
(telling tot mei 

2022)





Janneke Dronkers Almeerse Scholengroep (ASG)  j.dronkers@asg.nl
Mariska Venema me.venema@windesheim.nl
Oskar Peeters o.peeters@windesheim.nl

Bedankt voor jullie aanwezigheid
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