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Op 22 mei 2020 hebben wij u op de hoogte gesteld van het nieuwe beleid op het gebied van 

onderwijsachterstanden: het Onderwijsachterstandenbeleid Ridderkerk 2020 – 2022. In deze brief 

infomeren wij u over de ontwikkelingen in 2020, wat we samen met onze maatschappelijke partners 

hebben bereikt voor onze jonge inwoners en sluiten we af met een doorkijk voor het komende jaar. 

Ontwikkelingen 2020 
Het jaar 2020 was in alle opzichten een uitzonderlijk jaar. Het jaar startte met een overspannen 
arbeidsmarkt waarin met zorg werd gekeken naar de vraag of de kinderopvang voldoende personeel zou 
kunnen vinden om nieuwe doelen, zoals de invoering van 16 uur Voorschoolse Educatie (VE), te kunnen 
realiseren. Inmiddels is het beeld omgeslagen naar zorgen over het tijdelijk uit het oog verliezen van 
kinderen, inlopen van ontwikkelingsachterstanden, tijdelijke overvraging van de capaciteit van 
noodopvang en ziekte van personeel. Dit alles natuurlijk veroorzaakt door een combinatie van 
lockdownmaatregelen en gevolgen van besmettingen. 
 
Onderwijsachterstandenbeleid 
In het Onderwijsachterstandenbeleid Ridderkerk 2020 – 2022 staan de tien ambities die wij in de periode 
2020-2022 willen verwezenlijken. Dit zijn:  

1. Versterken achterstandenbeleid binnen het sociaal domein. 
2. Een goed lopend OAB overlegstructuur. 
3. Voorschoolse educatie van hoge kwaliteit. 
4. Sterke doorgaande lijn VVE. 
5. Vroegschoolse educatie breder omarmen. 
6. Investeren in bestaande schakelklas. 
7. Een kwaliteitsimpuls onderbouwonderwijs. 
8. Ouderbetrokkenheid. 
9. Bereik meer peuters. 
10. Meer zicht op kwaliteit en opbrengsten. 



  
  

 
 
 
   

 

 
 
Resultaat gemeenschappelijke inspanningen 
Onze partners hebben alles op alles gezet om te voldoen aan de vraag van het moment. Onze partners 
verdienen daarvoor een groot compliment. Te meer omdat zij ondanks alle onrust bereid waren om toch 
met ons te werken aan de geformuleerde ambities, zij het in een iets aangepast tempo.  
 
Het nieuwe beleid beschrijft van ieder van de tien genoemde ambities concreet wat er de periode 2020 – 
2022 gedaan zal worden. In afstemming met de partners verenigd in het overleg van de Lokale 
Educatieve Agenda (LEA) en het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO) is met name gefocust 
op de planvorming. Zo heeft iedere partner een plan aangeleverd waarin zij beschrijven op welke wijze zij 
willen gaan werken aan één van de tien ambities. Hierbij is rekening gehouden met mogelijke 
aanloopproblemen, omdat zoals het nu lijkt, wij tot zeker het tweede kwartaal last houden van op- en 
afschaling van maatregelen. Daarnaast heeft de invoering van de uitbreiding van het aanbod 
voorschoolse educatie van 12 naar 16 uur gewoon plaatsgehad en is daarmee ook het stelsel van 
ouderbijdragen per 1 augustus jl. ingegaan. Natuurlijk grijpen de lockdownmaatregelen in op de 
mogelijkheden voor kinderen om aanwezig te zijn bij het aanbod van voorschoolse educatie. We houden 
vinger aan de pols, dat – waar mogelijk – (eventuele) achterstanden ingelopen kunnen worden.  
 
Vooruitblik 2021  
We gaan voortvarend verder met onze partners. In 2021 zullen diverse werkgroepen starten en zullen 
nadere afspraken gemaakt worden met voorscholen en vroegschool.  
 
 
Hoogachtend, 
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