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Betreft: Stand van zaken Onderwijsachterstandenbeleid 2021

Geachte raadsleden ,

Op 22 mei 2020 is het 'Onderwijsachterstandenbeleid Ridderkerk 2020 - 2022’ vastgesteld. Elk jaar
informeren wij uw raad over de ontwikkelingen op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid (OAB).
De laatste brief die u heeft ontvangen was op 2 februari 2021

In deze brief infomeren wij u over de ontwikkelingen in 2021: de stand van zaken met betrekking tot de
ambities, de toename van peuters met Voorschoolse Educatie (VE) indicatie, de OAB overlegstructuur,
financiële informatie, subsidie voor onderwijs en kinderopvang, de kwaliteit VE, de coronacrisis en de
doelgroep kleuters

Stand van zaken ambities
In de vorige raadsinformatiebrief informeerden wij u over de ambities die wij willen verwezenlijken. Per
ambitie geven wij een update:

1. Versterken achterstandenbeleid binnen het sociaal domein
De afgelopen periode is er samen met de partners voor peuters een extra
ondersteuningsbehoefte voorschoolse zorgarrangementen ontwikkeld. Hierdoor krijgen peuters
met ondersteuningsvragen primair op taal de juiste ondersteuning. Deze voorschoolse
zorgarrangementen worden met regelmaat ingezet. De extra ondersteuning wordt als zinvol
ervaren door de partners.

2, Voorschoolse educatie (VE) van hoge kwaliteit
De uitbreiding van VE-aanbod van 12 naar 16 uur per week voor VE-kinderen is vanaf augustus
2020 gerealiseerd. Het aanbod wordt door de kinderopvang organisaties, welke WE aanbieden,
gerealiseerd

3. Sterke doorgaande lijn Vroege Voorschoolse Educatie (VVE)
Onze rol hierin is het faciliteren van de educatieve partners om deze doorgaande lijn verder te
versterken. Er worden HBO-ers op de VE-groepen ingezet die pedagogisch medewerkers (PM-
ers) ondersteunen bij activiteiten die gericht zijn op signaleren, analyseren en oplossen van
problemen bij peuters die extra zorg of aandacht nodig hebben



4. Vroegschoolse educatie (VE) breder omarmen door het primair onderwijs
De uitvoering van VE valt onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs. De rol van de
gemeente is daarom beperkt voor wat betreft de keuzes die scholen/schoolbesturen hierbij
maken. Wij zijn wel in gesprek met schoolbesturen over de VE kwaliteit

5. Investeren in bestaande schakelklas

De schakelktas is bedoeld voor kinderen uit Ridderkerk van 6 tot en met 12 jaar die net in
Nederland zijn. De gemeente levert een financiële bijdrage aan de schakelklas

6. Een kwaliteitsimpuls onderbouwonderwijs
Op diverse scholen stromen er leerlingen in de groepen 1,2 en 3 in met een taalachterstand
Onderwijs mag een financiële bijdrage aanvragen voor inzet van extra ondersteuning in de
onderbouwklassen, zodat kinderen met een (taal)achterstand apart ondersteund gaan worden.

7. Ouderbetrokkenheid
Als gemeente faciliteren en ondersteunen wij onze (voor)scholen op het gebied van
ouderbetrokkenheid. Het betrekken van ouders bij OAB-activiteiten voor de ontwikkeling van
jonge kinderen vinden wij van groot belang. We vinden het vanzelfsprekend dat de organisaties
hierbij het voortouw nemen, de gemeente faciliteert hierbij. Er worden ouderavonden met thema’s
(o.a. taalachterstanden) georganiseerd voor de desbetreffende ouders,

8' Bereik meer peuters
Op dit moment zitten wij in een oriënterende fase om een registratiesysteem te implementeren
om het (non)bereik inzichtelijk te krijgen. Als hier meer over bekend is, wordt uw raad
geïnformeerd .

9. Meer zicht op kwaliteit en opbrengsten
De gemeente, kinderopvang en onderwijspartners zijn bezig met het ontwikkelen van een
kwaliteitsmonitor. Wij zitten op dit moment in de afrondende fase. De kwaliteitsmonitor
beschouwen we als een hulpmiddel om de kwaliteit te verbeteren

Naast deze ambities willen wij u informeren over een aantal andere zaken

Toename peuters met Voorschoolse Educatie (VE) indicatie
In vergelijking met 2020 is het aantal peuters met een VE-indicatie toegenomen. In 2020 zijn 75 kinderen
op VE geïndiceerd. Voor vier van deze kinderen is de VE-indicatie verlengd, omdat deze kinderen nog
niet konden doorstromen naar onderwijs en/of op de wachtlijst staan voor een vervolgtraject. Deze
peuters zijn na de zomervakantie (2021) alsnog doorgestroomd naar het primair onderwijs,

in 2021 zijn 106 kinderen op VE geïndiceerd. Voor vier van deze kinderen is de VE-indicatie verlengd
omdat deze kinderen nog niet konden doorstromen naar onderwijs en/of op de wachtlijst staan voor een
vervolgtraject. Deze peuters zijn tot nu toe nog niet doorgestroomd

OAB overlegstructuur
In de OAB stuurgroep zit een vertegenwoordiging van de kinderopvang, het primair onderwijs, Centrum
voor Jeugd en Gezin, samenwerkingsverband RiBA en de gemeente. De OAB stuurgroep vergadert zes
keer per jaar. In de OAB stuurgroep worden de beleidsplannen bedacht en uitgewerkt. In de OAB
stuurgroep zijn de toenemende indiceringen onderwerp van gesprek. OAB is een vast agendapunt op de
Lokaal Educatieve Agenda (LEA), zodat bestuurlijke aspecten van het OAB goed geborgd zijn.
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Financiële informatie
De gemeente ontvangt jaarlijks van het Rijk een onderwijsachterstanden (OAB) budget. Het gaat hierbij
om een geoormerkt budget. Het OAB budget mag alleen aan activiteiten ter bestrijding van
onderwijsachterstanden worden uitgegeven. De uitkering bedroeg in 2021 € 1.700.923,-. Door de corona
crisis zijn er activiteiten niet uitgevoerd. Er wordt € 1 .139.954,13 meegenomen naar 2022. Dit bedrag is
het resterende OAB budget van 2020 en 2021

Subsidie onderwijs en kinderopvang
Samen met de voorschoolse en vroegschoolse partners werken we vanaf 2020 aan het verhogen van de
kwaliteit van VE. Na het ontwikkelen van het 'Onderwijsachterstandenbeleid Ridderkerk 2020 - 2022' is
er overleg geweest met partners hoe de subsidie het beste ingedeeld kan worden waarvoor de partners
subsidie aan kunnen vragen, namelijk

1. Locatiesubsidie
Van deze subsidie worden de uren betaald van de pedagogisch medewerkers (pm-ers) voor
VVE-activiteiten en voor de extra eisen die de gemeente stelt aan VE-aanbieders voor zover die
nog niet uit andere posten wordt gedekt

2. Inzet HBO’ers
Pedagogische beleidsmedewerkers (HBO'ers) coachen pedagogische medewerkers en bieden
ondersteuning voor het VVE-beleid en de zorgstructuur op locatieniveau

3. Doorgaande leerlijn stimuleren tussen voorschoolse en vroegschoolse partners
De ontwikkeling van kinderen is gebaat bij een goede overgang van voor- naar vroegschool. Een
doorgaande lijn gaat over de informatieoverdracht van de ontwikkeling van het kind.

4. VVE-opleidingskosten
Opleidingskosten voor de WE worden apart gesubsidieerd door de gemeente. Wij stimuleren de
kinderopvang om het personeel goed op te leiden met de juiste diploma’s voor een WE groep.

Kwaliteit VE
Ieder jaar voert de inspectie een analyse uit op basis van de vragenlijst voor- en vroegschoolse educatie
(we). De inspectie is nagegaan of de gemeente conform de Wet op het Primair Onderwijs (WPO)
afspraken heeft gemaakt met de houders van kinderopvang en met de schoolbesturen. Op de volgende
onderdelen wordt er beoordeeld

• dedoelgroepdefinitie;
• de toeleiding;

de doorgaande lijn;•

• de resultaten van vroegschoolse educatie

De inspectie geeft een advies op grond van de ingevulde vragenlijst en de analyse van de overige
bekende gegevens. De inspectie geeft aan dat de gemeente voldoende uitvoering geeft aan de wettelijk
verplichte vve-afspraken. Er is geen aanleiding voor een vervolgonderzoek.



Coronacrisis
Vanuit de OAB stuurgroep is besloten om op een aantal domeinen te investeren, waaronder VVE
opleidingen en ouderbetrokkenheid. Helaas hebben onze voorschoolse en vroegschoolse partners niet
alle activiteiten en projecten kunnen uitvoeren door de coronacrisis. Veel bijeenkomsten zijn nIet
doorgegaan en de ouders zijn minimaal aanwezig bij de kinderopvang in verband met de desbetreffende
maatregelen.

Aandachtspunt voor 2022 zijn de doelgroep kleuters
De OAB stuurgroep is in 2022 gestart met het schrijven van een programma voor de doelgroep kleuters
De peuters met een VE-indicatie die doorstromen naar het primair onderwijs worden bij de overstap
doelgroep kleuters genoemd. Om de taalachterstanden te minimaliseren is er behoefte aan meer inzet
voor deze doelgroep kleuters op het primair onderwijs. Vanuit het resterende OAB budget van 2021
kunnen we dit programma bekostigen

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebtl teïnformeerd

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,
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