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4 Kansen voor alle kinderen
Kinderen hebben de toekomst. Daarom kiest de ChristenUnie voor de best 
denkbare basis: een veilig gezin. In een veilig gezin komen kinderen het beste 
tot ontplooiing. Onafhankelijk van de buurt waar een kind opgroeit of de 
financiële positie van het gezin, heeft elk kind recht op een veilige omgeving, 
een goede school en de mogelijkheid om mee te doen. Kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben krijgen dat zoveel mogelijk dicht bij huis en 
school. De zorg die kinderen krijgen past bij de identiteit van het gezin. 

Voor kinderen en jongeren is het onderwijs een belangrijke plek waar ze zich ont-
wikkelen en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. Delft beschikt over 
de hele onderwijskolom, van de basisschool tot en met de Technische Universiteit. 
Hier zijn we trots op. De focus op wetenschap en technologie past bij Delft.
 Voor de ChristenUnie is vrijheid van onderwijs een groot goed. Ouders moeten, 
vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen 
kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen. De 
gemeente Delft moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pe-
dagogische gronden respecteren en zorgen dat er voldoende keuzemogelijkheid 
blijft.
 Als ChristenUnie ondersteunen we van harte initiatieven zoals de Delftse com-
munityschool De Horizon waarin de school samenwerkt met laagdrempelige zorg 
en instanties voor werk en inkomen. Hierdoor worden kinderen die starten vanuit 
een achterstand en kinderen die meer aandacht nodig hebben, zo vroeg mogelijk 
geholpen hun plek in de samenleving te vinden.

4.1 Investeren in gezinnen
Kinderen hebben baat bij een stabiele omgeving. Een kind is het beste af als de 
ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door ou-
derschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden. Met professionals uit 
het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst ge-
richt op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in 
Delft, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is.



 » Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laag-
drempelig beschikbaar worden gesteld.

 » De ChristenUnie wil extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders 
ondersteunen, sprekend voorbeeld is Delft is Home-Start.

4.2 Effectieve ondersteuning
De gemeente Delft heeft een duidelijke sociale visie: ‘Doen wat nodig is’ en ge-
bruikt daarbij het principe van ‘één gezin – één plan – één regisseur’. De Christen-
Unie onderschrijft deze visie omdat ouders en kinderen erbij gebaat zijn dat op het 
juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht als mogelijk en zo zwaar als 
nodig. Hiervoor is het nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving 
en professionals, een plan maakt. De inzet van het eigen netwerk is, wat betreft 
de ChristenUnie, van groot belang om de hulpverlening ook effectief te laten zijn.
De ChristenUnie wil dat een zorgvrager keuzevrijheid heeft als het gaat om zorg-
aanbieders. Daarom sluit de gemeente contracten af met verschillende, grote en 
kleine, aanbieders.
 Jeugdhulp en Wmo vallen al een aantal jaar onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeente. De ChristenUnie wil dat de gemeente er voor gaat zorgen dat de 
overgang van jeugdhulp naar zorg vanuit de Wmo aan jongeren die 18 worden 
voortaan rimpelloos zal verlopen. Nog te vaak lopen jongeren en (pleeg)ouders 
tegen problemen aan.
 De ChristenUnie wil investeren in extra begeleiding in de thuissituatie, pleeg-
gezinnen, steungezinnen en gezinshuizen om het aantal uithuisplaatsingen en 
opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te 
voorkomen. Samenwerking tussen onderwijs (ook VVE), eerstelijns zorg, jeugd-
team, sociaal team en Veilig Thuis is hiervoor een voorwaarde.
 » De ChristenUnie wil dat bij de inkoop van jeugdhulp niet alleen wordt gekeken 

naar de prijs, maar ook naar kwaliteit en de aansluiting bij identiteit. Er moet 
keuzevrijheid zijn voor kleine en grote aanbieders.

 » Ouders worden door de gemeente actief gewezen op de mogelijkheid om via 
een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de 
gemeente deze zorg niet heeft ingekocht.
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 » Jongeren die mantelzorger zijn worden door 
de gemeente optimaal ondersteund vanuit de 
Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen 
gaan en vrije tijd hebben.

 » De gemeente blijft tienermoeders ondersteu-
ning, zorg en begeleiding bieden zoals dat nu 
bijvoorbeeld gebeurt in het Siriz-huis in Delft.

4.3 Verslaving
Sinds 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer kopen, bezitten of 
drinken. Alhoewel steeds minder ouders hun kinderen toestemming geven om al-
cohol te drinken, is de gemiddelde leeftijd van jongeren onder de 18 bij ziekenhuis-
opname na overmatig alcoholgebruik nog steeds 15,5 jaar (nagenoeg gelijk als in 
2010). De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de gemeente actief beleid 
voert om alcoholgebruik tegen te gaan en zet hiervoor naast handhaving vooral 
in op positieve beïnvloeding via lessen op school en voorbeeldgedrag van (sport)
verenigingen.
 » De gemeente gaat met studentenverenigingen in gesprek over het verantwoord 

omgaan met alcohol en komt samen met de verenigingen tot een actieplan 
tegen alcoholmisbruik.

 » Het alcoholgebruik bij sportverenigingen wordt ontmoedigd op uren dat veel 
jongeren tot 18 jaar gebruik maken van de kantines. Het sluiten van een alco-
holconvenant met sportverenigingen kan hiervoor een mooi instrument zijn.

 » De gemeente ondersteunt preventieve programma’s op scholen om alcohol-
misbruik tegen te gaan.

4.4 Bestrijden van kansenongelijkheid 
De gemeente en het onderwijs delen de maatschappelijke opdracht om voor kin-
deren en jongeren belemmeringen weg te nemen om zich optimaal te ontwikke-
len. Deze samenwerking is goed in Delft, maar de toenemende kansenongelijkheid 
vraagt om een extra inspanning. In bepaalde wijken is een concentratie waarneem-
baar van basisschoolleerlingen met een leerachterstand. De ChristenUnie wil dat 

Siriz Delft
Siriz biedt met maatschap-
pelijk werkers hulp aan 
vrouwen die ongewenst 
of onverwacht zwanger 
raken. De hulp is gratis en 
voor iedereen beschikbaar.



de gemeente maximaal inzet op het minimaal behalen van een startkwalificatie 
en het voorkomen van schooluitval en ondersteunt van harte initiatieven als de al 
eerder genoemde communityschool. Ook het actief in contact brengen van leer-
lingen met het aanbod van DOK en Vak en sportverenigingen is van groot belang. 
De ChristenUnie wil dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om te gaan sporten, 
op muziekles te gaan of een andere culturele activiteit te ontplooien.
 » De gemeente intensiveert maatregelen zoals bevordering van VVE (vroege en 

voorschoolse educatie), het onderwijsachterstandenbeleid en de begeleiding 
van ouders waarbij gemeente, zorg en onderwijs optimaal samenwerken. 

 » Er is een toenemende trend om onderwijsinstellingen en kinderopvang samen 
te voegen tot Integrale Kindcentra (IKC’s). Scholen worden hiertoe niet verplicht 
als het aan de ChristenUnie ligt. 

 » De ChristenUnie wil dat de gemeente actief beleid gaat voeren om een leraren-
tekort in Delft te voorkomen.

 » Er komt gerichte ondersteuning op scholen voor kinderen van statushouders.
 » Initiatieven zoals School’s Cool, waarin kinderen door mentoren begeleid wor-

den bij de overgang naar het middelbaar onderwijs, worden gestimuleerd.
 » De ChristenUnie wil dat alle leerlingen op de basisschool kennis maken met de 

bibliotheek en het aanbod van sport- en culturele voorzieningen.
 » De gemeente ondersteunt (vrijwilligers)initiatieven die jeugdactiviteiten in de 

wijken organiseren, zoals The Mall en Athletes in Action.
 » Bij een positief gebleken werking van de communityschool de Horizon worden 

dergelijke initiatieven ook in andere wijken opgezet.
 » De gemeente faciliteert de oprichting van een Stichting Leergeld in Delft.
 » Alle kinderen hebben de mogelijkheid het zwemdiploma A en B te behalen; via 

bijvoorbeeld de Delftpas draagt de gemeente Delft financieel bij aan die gezin-
nen waar dat nodig is.

 » De bibliotheek in de Voorhof blijft behouden.
 » De vergoeding vanuit het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds wordt 

verhoogd.
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4.5 Onderwijs(voorzieningen) en samenwerking
De verantwoordelijkheid voor Passend Onderwijs ligt sinds een aantal jaren op 
lokaal niveau. Het is heel belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugd-
hulp goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene georganiseerd 
wordt wat voor die bepaalde school nodig is. De bureaucratie wordt hierbij zo-
veel mogelijk verminderd. In Delft is het overleg tussen gemeente, zorg en onder-
wijs goed. De ChristenUnie vindt de aanwezigheid van de zorgprofessional op de 
school van groot belang. 
 Het budget dat scholen ontvangen voor de instandhouding van de gebouwen 
is ontoereikend, wat ten koste gaat van het geld voor personeel. De ChristenUnie 
wil dat de gemeente scholen extra ondersteunt bij het realiseren van een gezond 
leer- en leefklimaat binnen de scholen.
 In Delft is veel aandacht voor de samenwerking tussen de gemeente en de Tech-
nische Universiteit. De ChristenUnie wil dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt 
ook meer gaan samenwerken ten behoeve van het (v)mbo, zeker als het gaat om 
stageplaatsen voor mbo’ers onder wie migranten.
 » De gemeente zorgt voor kwalitatief goed en betaalbaar leerlingenvervoer voor 

kinderen die moeten reizen om voor hen passend onderwijs te krijgen.
 » In Delft krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begelei-

ding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 » De ChristenUnie wil dat er bij huisvesting van onderwijs aandacht is voor duur-

zaamheid, een goed binnenklimaat (minimaal klasse B uit Programma van Eisen 
Frisse Scholen) en groene schoolpleinen. Scholen kunnen hiervoor subsidie bij 
de gemeente verkrijgen.

 » De ChristenUnie wil dat de gemeente zich binnen de arbeidsmarktregio inzet 
op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Hier-
bij richt de aandacht zich vooral op arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-op-
leidingen.


