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De gemeente ontvangt vanaf 2019 fors meer geoormerkte middelen voor Onderwijsachterstandenbeleid 
(OAB) van het Rijk. Via deze brief informeren wij u over de omvang van dit budget en hoe deze middelen 
zullen worden ingezet om bestaand beleid te ondersteunen. Daarnaast informeren wij u dat de 
invoeringsdatum van de uitbreiding 16 uur VE is uitgesteld en daarmee ook de invoering van het stelsel 
van ouderbijdragen.  
 
Fors meer budget 
Onze gemeente ontvangt jaarlijks van het Rijk een OAB-budget. Het gaat hierbij om een geoormerkt 
budget: het mag alleen aan activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstanden worden uitgegeven. 

 1.423.821,- en zal in 
 1.500.000 bedragen. 

 
Ondersteunen bestaand gemeentelijk beleid  
Om de extra middelen op een juiste manier in te zetten hebben wij Onderwijsachterstandenbeleid voor de 
periode 2020  2022 vastgesteld. Wij willen met dit nieuwe beleid bestaand gemeentelijk beleid 
ondersteunen door OAB te versterken binnen het sociaal domein. Naast dat bestaande activiteiten inzake 
OAB worden bestendigd, zal via de nieuwe OAB activiteiten het volgende beleid worden ondersteund: 
beleid op het gebied van jeugd, minimabeleid, beleid gericht op peuteropvang, Passend Onderwijs, 
Aanpak laaggeletterdheid en Sociaal Medische Indicatie. 
 
Ons vorig onderwijsachterstandenbeleid ( -beleid 2014- ) was erop gericht om de 
basiskwaliteit Voorschoolse Educatie (VE) op orde te krijgen. Begin 2013 werd duidelijk dat onze kwaliteit 
VE op een aanzienlijk aantal punten tekort schoot. Deze punten zijn in de periode 2014 - 2017 ter hand 
genomen, waardoor de basiskwaliteit in orde is gemaakt.  
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Wij willen in de periode 2020 - 2022 via dit nieuwe beleid tien ambities verwezenlijken: 

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. 

 
Het nieuwe beleid beschrijft daarnaast van ieder van de tien genoemde ambities concreet wat er de 
komende periode gedaan zal worden. Hierbij wordt ook zicht gegeven op de wijze waarop het door het 
Rijk beschikbaar gestelde geoormerkte budget zal worden ingezet. 
 
Het beleid is voor vaststelling afgestemd met de partners verenigd in het overleg van de Lokale 
Educatieve Agenda (LEA) en het Op Overeenstemming Gerichte Overleg (OOGO). 
 
Invoeringsdatum uitbreiding 16 uur VE is uitgesteld 
Op 10 januari 2020 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen inzake de ouderbijdrage basispeuterwerk 
en voorschoolse educatie (VE). Hierin hebben wij onder andere uiteengezet dat wettelijk gezien de VE-
aanbieders een uitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie van 12 naar 16 uur dienen te 
realiseren. 
 
Eerder is door het Rijk 1 januari 2020 als datum gecommuniceerd en het voorschoolse veld in Ridderkerk 
is daarom tijdig gestart met de voorbereidingen. De VE-partners in Ridderkerk hebben de wens 
uitgesproken zo vroeg mogelijk te starten: in oktober 2019 is aangegeven dat 1 mei 2020 de meest 
logische en wenselijke datum is. Inmiddels is deze datum door de realiteit ingehaald. Door de 
coronacrisis is de invoeringsdatum van 1 mei 2020 niet langer haalbaar, vandaar dat de VE-partners 
(deze partners maken deel uit van het LEA) hebben verzocht om de wettelijke invoeringsdatum van 1 
augustus 2020 aan te houden. Als het Rijk besluit de invoeringsdatum te verschuiven zullen met de LEA-
partners nadere afspraken worden gemaakt. 
 
Als het Rijk besluit de regeling nog later verplicht te stellen, bijvoorbeeld door gewijzigde corona-
maatregelen, dan zal dit aanleiding geven hierover met de partners nadere afspraken te maken. 
 
Stelsel van ouderbijdragen 
Omdat de invoeringsdatum van de uitbreiding naar 16 uur VE van 1 mei 2020 verschoven is naar 1 
augustus, verschuift ook de aanpassing van het hele stelsel van ouderbijdragen van 1 mei naar 1 
augustus 2020. In de communicatie van de oorspronkelijke regeling hebben wij een brief gestuurd aan de 
ouders. Uw raad heeft van deze brief een afschrift gekregen. Wij hebben nu de communicatie aan de 
partners overgelaten, omdat de partners deze regeling al hadden voorbereid en het logischer was vanuit 
hen te communiceren. Zodra de regeling van start gaat zullen wij hierover communiceren in de Blauwkai. 
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Hoogachtend, 
 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
  
 
 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 
 
Bijlage: 

- Onderwijsachterstandenbeleid Ridderkerk 2020-2022 
 
 
 


