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‘Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de 
ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren 
vergroten’. Zo luidt de eerste zin van onze visie. 
We doelen daarmee op de kansen van álle 
kinderen en jongeren, en in het bijzonder van 
hen die van huis uit minder kansen krijgen, 
bijvoorbeeld omdat hun ouders met weinig 
middelen moeten rondkomen, het Nederlands 
onvoldoende beheersen, laaggeletterd zijn of de 
weg naar school onvoldoende weten te vinden. 

Nederland heeft een lange traditie als het gaat 
om het bieden van gelijke kansen. Al sinds de 
jaren zeventig is er onafgebroken beleid 
gevoerd om extra ondersteuning te geven aan 
kinderen die dat nodig hebben, zoals kinderen 
uit arbeidersgezinnen, kinderen met een 
niet-Nederlandse achtergrond, schipperskinde-
ren en kinderen van woonwagenbewoners. Het 
beleid is in de loop van de jaren vaak veranderd, 
de doelgroepen zijn regelmatig aangescherpt, 
maar de achterliggende gedachte is steeds gelijk 
gebleven: voor je schoolsucces zou het eigenlijk 
niet uit mogen maken welke achtergrond je 
hebt.

Sardes voert al vanaf het begin projecten uit die 
bijdragen aan kansen voor kinderen. In verschil-
lende gemeenten zijn we betrokken bij VVE, 
schakelklassen, zomerscholen en de beleids-
vorming en evaluatie van onderwijsachterstan-
denbestrijding. Onze adviseurs zetten zich daar 
elke dag voor in en geloven in de kracht van 
onderwijs en voorschoolse voorzieningen als het 
gaat om de ontwikkeling van kinderen, zoals ook 
blijkt uit hun persoonlijke beschrijvingen op 
onze website.

Wat betreft het onderwijsachterstandenbeleid 
komt er de komende periode veel op gemeen-
ten af. Het is nog niet precies bekend hoe het 
beleid er vanaf 2018 gaat uitzien, welke regelin-
gen gaan gelden en hoe hoog de budgetten per 
gemeente zullen zijn. Ook zijn er steeds meer 
regelingen en initiatieven die raken aan het 
OAB, zoals de Alliantie Gelijke Kansen en 
programma’s voor nieuwkomers en de bestrij-
ding van laaggeletterdheid.

Deze Sardes Special biedt gemeenten handvat-
ten om, vooruitlopend op het nieuwe beleid in 
2018, na te denken over opgaven, kansen en 
mogelijkheden op dit gebied, zodat zij begin 
2018 helemaal in de startblokken staan en 
daarmee optimaal kunnen bijdragen aan de 
kansen van kinderen in de gemeente.
 

Hermann van Holt 
Directeur Sardes 

Voorwoord
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Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) dat 
sinds 2010 het beleidskader vormt voor VVE, 
schakelklassen en zomerscholen, wordt 
ingebed in het actieplan ‘Gelijke Kansen’. Het is 
niet voor het eerst dat er een accentverschui-
ving in het achterstandenbeleid plaatsvindt. In 
de veertig jaar die achter ons liggen lag de 
nadruk steeds weer op verschillende aspecten 
en had het beleid diverse benamingen. 

Onderwijsvoorrangsbeleid
Vanaf het eind van de jaren zeventig kreeg het 
beleid voor kinderen die vanwege hun afkomst 
minder onderwijskansen hebben, op verschil-
lende manieren vorm en inhoud. In de opeen-
volgende beleidsregelingen werd steeds 
onderscheid gemaakt tussen kinderen van 
allochtone afkomst en autochtone kinderen. 
Aan het eind van de jaren zeventig van de 
vorige eeuw werd met het Onderwijsvoorrangs-
beleid gericht ingezet op ondersteuning van 
migrantenkinderen en kinderen uit de arbei-
dersklasse waarvan de schoolprestaties, 
samenhangend met hun afkomst, stelselmatig 
achterbleven.

Een van de maatregelen in die periode was het 
Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OECT), dat 
eerst buiten schooltijd en vanaf 1974 ook 
binnen schooltijd werd aangeboden. Ook werd 

in 1985 de zogenaamde ‘gewichtenregeling’ 
ingevoerd, een verdeelsleutel voor de financie-
ring van het beleid voor kinderen van alloch-
tone en autochtone afkomst. In deze gewich-
tenregeling telden zowel de etniciteit als het 
beroep en de opleiding van de ouders mee1.

Eind jaren tachtig bleek dat het onderwijs-
achterstandenbeleid onvoldoende werkte voor 
kinderen met een allochtone achtergrond. 
Naar aanleiding daarvan gaf de ‘Commissie 
allochtone leerlingen in het onderwijs’ een 
advies2. Kern hiervan was dat niet langer de 
etnisch-culturele achtergrond van leerlingen als 
belangrijkste oorzaak van onderwijsachterstan-
den werd gezien, maar de sociaal-economische 
positie van de ouders en onvoldoende beheer-
sing van het Nederlands. Concreet leidde dit tot 
twee beleidslijnen: (1) het inzetten op achter-
standsbestrijding, NT2-onderwijs en aandacht 
voor de eigen taal (OALT, buiten schooltijd) en 
(2) de decentralisatie van het onderwijsachter-
standenbeleid naar de gemeenten.

GOA en VVE
In 1997 werd de gemeente de spin in het 
achterstandenbestrijdingsweb. In dat jaar 
kreeg het Gemeentelijk Onderwijsachter-
standenbeleid (GOA) een wettelijke basis met 
de Wet GOA. Gemeenten met scholen met veel 

Redactioneel

Alle leerlingen en studenten, van peuterspeelzaal tot universiteit, zouden 
ongeacht het opleidingsniveau van hun ouders, waardering moeten krijgen 
voor hun talenten en mogelijkheden, zodat deze tot bloei komen.

Kansen voor de gemeente
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risicoleerlingen kregen extra middelen, die de 
gemeente op haar beurt over de scholen 
verdeelde. In het jaar 2000 sloot het ministerie 
een convenant met de vier grote gemeenten 
om op hiervoor geselecteerde scholen (po en 
vo) extra maatregelen te nemen die de 
achterstanden moesten bestrijden. Later 
volgden soortgelijke afspraken met de middel-
grote gemeenten (G21).

Het GOA werd in 2002 aangevuld met het 
Onderwijskansenbeleid: beleid op maat waarin 
scholen ontwikkelingsplannen opstelden met 
maatregelen die waren aangepast aan de 
behoeften van de school. Hiermee voorzag dit 
beleid in specifieke aanpakken voor zwakke of 
risicovolle scholen. In hetzelfde jaar kwam het 
ministerie met een aanvulling op het beleids-
kader voor de voorschoolse periode. Er 
kwamen programma’s voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE). De gemeenten kregen een 
grotere rol: zij moesten plannen aan het 
ministerie voorleggen die lieten zien hoe zij 
achterstanden dachten aan te pakken.

Onderwijsachterstandenbeleid
In het kader van het streven naar een grotere 
autonomie van scholen, verdeelde minister van 
OCW, Maria van der Hoeven, in 2006 de 
verantwoordelijkheid voor het achterstanden-
beleid tussen de gemeente en de basisschool. 
Ook werd de gewichtenregeling aangepast. Het 
aantal gewichten werd teruggebracht van 5 
naar 3 (alleen het opleidingsniveau van ouders 
telde nog mee). De beleidsperiode die toen 
werd ingezet, kreeg de brede benaming 
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De 
nadruk kwam meer te liggen op alle leerlingen 
met een (risico op) taal- en ontwikkelings-
achterstand.

In de tweede OAB-periode - van 2009 tot 2017 
- lag de nadruk op kwaliteitsverbetering van 
met name de voorschoolse educatie, onder 
meer in de vorm van een impuls van vele 
miljoenen voor de 34 grootste gemeenten en 
later ook voor de middelgrote en kleinste 

OAB-gemeenten. Verhoging van het taalniveau 
van de pedagogisch medewerkers, interactie-
vaardigheden, doelgericht werken, hbo-opge-
leiden en een groter bereik van doelgroep-
kinderen waren de belangrijkste speerpunten.

Na verschillende en elkaar tegensprekende 
onderzoeksresultaten over de opbrengsten van 
VVE, zal het voor veel gemeenten een opluch-
ting zijn dat een grootschalig onderzoek van 
het CPB heeft laten zien dat investeren in 
vroeg- en voorschoolse educatie loont (CPB, 
2016). Inspanningen van gemeenten op dit vlak 
zijn niet zinloos gebleken. In de Kamerbrief 
over VVE van juni 2016 worden maatregelen 
aangekondigd die zijn gericht op de verhoging 
van de educatieve kwaliteit van VVE (onder 
andere verhoging taalniveau van de pedago-
gisch medewerkers, aanscherping opleidings- 
en bijscholingseisen, en verkenning inzet 
hbo’ers). De betreffende AMvB3 is in oktober 
2016 ter consultatie aan het veld aangeboden 
en zal vanaf augustus 2017 stapsgewijs worden 
ingevoerd.

Actieplan Gelijke Kansen
In 2018 begint er een nieuwe beleidsperiode 
waarin het OAB deel uitmaakt van het actieplan 
‘Gelijke Kansen’. Markeert deze naamsverande-
ring een accentverschuiving en een benadering 
van het achterstandenbeleid vanuit een 
gewijzigd perspectief? Of gaat het alleen om 
een ander kader voor bestaand beleid? Met 
andere woorden: wordt er vooral een woor-
denspel gespeeld, of staat ‘Gelijke Kansen’ voor 
een inhoudelijke beleidsaanpassing? En als dit 
laatste het geval is, wat betekent dit dan voor 
de gemeente? Voor welke opgaven zien 
gemeenten zich de komende jaren gesteld? 
Over deze vragen gaat de Sardes Special die 
voor u ligt.

In de kamerbrief ‘Gelijke Kansen’ van 31 
oktober 2016 refereert de minister aan 
rapporten en onderzoeken die erop wijzen dat 
er de afgelopen jaren in de maatschappij een 
tweedeling is ontstaan, die steeds groter dreigt 
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te worden. De tweedeling manifesteert zich in 
ongelijke mogelijkheden voor kinderen van 
lager opgeleiden en hoger opgeleiden. Hun 
kansen op de arbeidsmarkt en hun mogelijk-
heden om invloed uit te oefenen op belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen verschillen4.

Onder de naam ‘Gelijke Kansen’ lanceerde het 
ministerie van OCW daarom een actieplan voor 
de komende drie jaar. In de kamerbrief van 
oktober wordt een expliciete verbinding gelegd 
tussen het actieplan ‘Gelijke Kansen’ en het 
bestaande VVE-beleid, dat in 2017 nog een 
extra stimulans krijgt met 5 miljoen euro, die 
met name de kleinere gemeenten ten goede 
komt.

Kamerbrief
In de Kamerbrief over VVE van juni 2016 zijn 
maatregelen aangekondigd gericht op de 
verhoging van de educatieve kwaliteit (onder 
andere verhoging taalniveau van de pedago-
gisch medewerkers, aanscherping opleidings- 
en bijscholingseisen en verkenning inzet 
hbo’ers). De staatssecretaris heeft aangege-
ven dat een nieuwe verdeelsystematiek wordt 
ontwikkeld voor de gewichtenregeling voor 
basisscholen, zodat de middelen daar terecht 
komen waar ze het hardst nodig zijn. Om 
kleine en middelgrote (niet G37) gemeenten 
in staat te stellen een kwalitatief goed 
VVE-aanbod te realiseren, komt er vanaf 2017 
structureel € 5 miljoen extra beschikbaar.5 

Het gaat bij ‘Gelijke Kansen’ dus om een 
bredere insteek dan bij het onderwijsachter-
standenbeleid. ‘Gelijke Kansen’ gaat niet alleen 
over het jonge kind, maar bijvoorbeeld ook 
over laaggeletterdheid, armoede en gezond-
heid.

Rol van de gemeente
‘Gelijke Kansen’ betekent niet dat elke gemeen-
te moet kiezen voor een gelijke aanpak. De 
lokale situatie, demografische gegevens, de 

woonomgeving en kenmerken van de bevol-
king in de gemeente zullen invloed hebben op 
de ruimte die er is en op de keuzes die een 
gemeente kan maken.

De gemeente heeft de opdracht om hierbij een 
eigen rol te vervullen; soms sturend, soms 
regie voerend, dan weer faciliterend en 
stimulerend. Die eigen rol zal meer en meer 
zijn gericht op de regie van beleidsontwikkeling 
en -evaluatie en minder op de regie van de 
uitvoering van het beleid. De gemeente 
verbindt, brengt partijen bij elkaar, en stimu-
leert, ondersteunt en organiseert de coördina-
tie. Het is van belang dat gemeenten zicht 
hebben en houden op de samenhang, dat ze 
de kwaliteit van de uitvoering bewaken door 
afspraken te maken en dat ze deze afspraken 
monitoren en evalueren. Met name over deze 
thema’s zal de gemeente met de partners het 
gesprek moeten aangaan.

Inhoud van deze special
Misschien is het voor gemeenten de komende 
tijd wel de grootste uitdaging om van losse sub-
sidieregelingen te komen tot een samenhan-
gend beleid voor kinderen en hun ouders in 
achterstandssituaties. Een integraal beleids-
kader kan helpen om zicht te houden op de 
verschillende ontwikkelingen, deze aan elkaar 
te verbinden, dwarsverbanden te zien en om 
beargumenteerde keuzes te maken (bijvoor-
beeld in subsidiebeleid). In het eerste artikel 
van deze special laat Karin Hoogeveen zien hoe 
de gemeente tot zo’n beleidskader kan komen.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat er 
voor de gewichtenregeling voor basisscholen 
een nieuwe verdeelsystematiek komt, zodat de 
middelen daar terecht komen waar ze het 
hardst nodig zijn. Paul Kooiman gaat in zijn 
artikel in op de nieuwe criteria voor het 
bepalen van de omvang van de achterstanden 
op basisscholen en op de vraag welke effecten 
dit kan hebben op gemeentelijk niveau.
Om Gelijke Kansen-projecten succesvol te 
maken voor kinderen, is de betrokkenheid van 
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hun ouders van belang. Betrokkenheid bij het 
betreffende project, maar vooral ook bij de 
ontwikkeling van hun kind. Veel gemeenten 
hebben dan ook een gemeentelijk ouderbeleid. 
Waar liggen mogelijkheden voor de gemeente, 
in hoeverre kun je als gemeente ouders ook 
echt bereiken, en hoe werk je daarbij samen 
met scholen, kinderdagverblijven en bijvoor-
beeld het consultatiebureau of CJG? Heleen 
Versteegen gaat in op deze vragen in het artikel 
Luisteren naar ouders.

‘Gelijke Kansen’ gaat ook over de opvang en 
integratie van nieuwkomers. Als we kansen 
laten liggen om in een heel vroeg stadium te 
werken aan de sociaal-emotionele ontwikke-
ling, taal- en rekenontwikkeling van peuters die 
hier nieuw zijn, organiseren we nu de integra-
tieproblemen van de nabije toekomst. Paulien 
Muller en Karin Vander Heyden bespreken de 
uitdagingen en mogelijkheden van gemeenten 
bij het organiseren van VVE voor asielzoekers-
peuters en peuters van statushouders. 

Geletterdheid is een belangrijke voorwaarde 
om goed mee te kunnen komen in de maat-
schappij. De bijdrage van Joke Kruiter doet 
verslag van een gesprek over laaggeletterdheid 

met Hans Christiaanse. Hij vertelt met welke 
problemen laaggeletterden te maken krijgen, 
waarmee dat samenhangt en welke gevolgen 
laaggeletterdheid heeft voor de deelname aan 
de samenleving. Ook gaat hij in op de mogelijk-
heden van de gemeente om de kansen van 
laaggeletterden te vergroten.

Het laatste artikel beschrijft een effectief 
gebleken interventie: de Brede School Acade-
mie (BSA). Kees Broekhof en Karin Vaessen 
beschrijven hoe het BSA-aanbod eruit ziet en 
waarom het effectief is. Ook geven zij aan hoe 
de BSA past binnen het onderwijsachterstan-
denbeleid en welke rol de gemeente hierbij kan 
spelen.

Hoewel er op het moment dat deze Sardes 
Special is geschreven nog geen duidelijkheid is 
over het toekomstige onderwijsachterstanden-
beleid, geven de artikelen gemeenten input om 
zich voor te bereiden op en na te denken over 
de opgaven waarvoor zij zich de komende jaren 
gesteld zien.

Paul Kooiman en Joke Kruiter
Utrecht, maart 2017

1 Leerlingen die niet tot een doelgroep behoren, werden aangeduid als 1.0-leerlingen. Autochtone doelgroepleerlingen 
(opleidingsniveau ouders vanaf 1993 max. LBO/VBO) telden bij het bepalen van de formatie mee voor 1,25 leerling, 
schipperskinderen voor 1,4 en kinderen van woonwagenbewoners en zigeuners voor 1.7 leerling. Het hoogste gewicht 
(1.9) was bestemd voor kinderen van allochtone ouders, waarvan minstens één ouder een laag opleidingsniveau heeft 
(max. LBO/VBO).

2 Commissie Allochtone Leerlingen in het Onderwijs.(1992). Ceders in de tuin; naar een nieuwe opzet van het onderwijs-
beleid voor allochtone leerlingen. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

3 Besluit, houdende wijziging van het besluit basisvoorwaarden voorschoolse educatie.
4 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/31/kamerbrief-over-actieplan-gelijke-kansen-in-

het-onderwijs
5 Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/06/kamerbrief-voor-en-vroegschoolse-educatie-

onderzoeksresultaten-over-effectiviteit
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“Bij schakel-
klassen zien 

we nogal eens 
onrealistische 

doelen”
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Naar een samenhangend 
onderwijsachterstandenbeleid

Karin Hoogeveen

“Geef ons gewoon de middelen voor het 
onderwijsachterstandenbeleid en vertrouw erop 
dat het budget goed wordt besteed”, horen we 
wel eens van schoolbesturen wanneer zij over-
leggen met de gemeente. Maar het omgekeerde 
horen we ook: “Wil je ons een format sturen per 
subsidieregeling, zodat we een aanvraag kunnen 
indienen?” Deze twee uitspraken vormen de 
uiteinden van een continuüm. Bij de eerste uit-
spraak ligt de verantwoordelijkheid voor kwaliteit 
en opbrengsten vrijwel geheel bij de school-
besturen, bij de tweede vooral bij de gemeente. 

Eenheid in het beleid
Gemeenten met een OAB-budget hebben 
meestal verschillende regelingen naast elkaar. 
Een groot deel van de middelen gaat naar VVE 
(inclusief toeleiding). Daarnaast financieren 
gemeenten schakelklassen, de verlengde school-
dag (al dan niet gekoppeld aan een brede 
school), weekend- en zomerscholen, ouderbe-
trokkenheid en projecten gericht op leesbevor-
dering. Sinds enige tijd behoren de bestrijding 
van laaggeletterdheid en het bevorderen van 
gezondheid ook tot het beleid dat gelijke kansen 
moet bevorderen.

Gemeenten voeren de regie over diverse 
beleidsterreinen en zien zich voor de taak 
gesteld om eenheid aan te brengen, zowel 
binnen het OAB als tussen OAB en andere 
beleidsterreinen. De verschillende landelijke en 
lokale regelingen leiden soms tot een lappen-
deken aan subsidies. Dan is het hoog tijd voor 
het ontwikkelen van een integrale visie. Hoe doe 
je dat en hoe voer je als gemeente de regie?

Deze vraag kreeg Sardes de afgelopen twee jaar 
van een aantal gemeenten. Uiteraard moet de 
wijze van regisseren passen bij de samenwer-
kingscultuur en bij de gemeentelijke besturings-
filosofie en is er dus geen blauwdruk te geven. 
Maar ondanks de verschillen, kunnen gemeen-
ten van elkaar leren. Daarom delen we in dit 
artikel de ervaringen die we opdeden in 
verschillende gemeenten.

Teveel ballen en slingers
Wanneer er voldoende budget is, is het niet 
moeilijk om nieuwe initiatieven van OAB-part-
ners een kans te geven. In de afgelopen jaren 
ontstonden op die manier vele gemeentelijke 
projecten gericht op de bevordering van gelijke 

VVE, schakelklassen, de verlengde schooldag, zomer- en weekendscholen, 
projecten voor ouderbetrokkenheid en voor leesbevordering… Er zijn nogal wat 
regelingen die gemeenten inzetten om de kansen van doelgroepkinderen te 
vergroten. Daarmee bestaat het risico dat eenheid in het beleid verdwijnt en 
overzicht ontbreekt, stelt Karin Hoogeveen. Zij beschrijft wat gemeenten 
kunnen doen om te komen tot een integraal onderwijsachterstandenbeleid

1



Sardes Special • nummer 20 • april 201712

kansen, variërend van VVE-thuis en de Voorlees-
Express tot de verlengde schooldag en week-
end- en zomerscholen. Op zich is hier niet veel 
mis mee, maar gevolg is vaak wel dat er weinig 
zicht is op wat er voor welke doelgroepen in 
welke wijken wordt georganiseerd. Een beleids-
medewerker van een gemeente noemde dit ‘een 
kerstboom waar iedereen ballen en slingers in 
mag hangen’.

Overzicht krijgen is dan ook de eerste stap om 
te komen tot integraal beleid. Dat kan door een 
inventarisatie te maken van projecten op basis 
van kenmerken, zoals: de naam van het project, 
doel, doelgroep, locatie(s), duur, intensiteit, 
uitvoering, kosten, evaluatie en opbrengsten. 
Over de meeste gegevens beschikt de gemeente 
vaak al, namelijk in subsidieaanvragen, beschik-
kingen en verantwoordingen. Is die informatie 
niet compleet, dan kunnen ook de jaarverslagen 
en websites van de aanbieders van projecten 
worden geraadpleegd. Om een goed overzicht 
te krijgen, hoeven de ontvangers van OAB-subsi-
dies dus niet per se opnieuw en/of extra 
gegevens aan te leveren. Soms is een telefoni-
sche ronde nodig om aanvullende gegevens te 
verkrijgen of om beschikbare informatie te 
verhelderen.

We geven hiernaast op pagina 13 een fictief 
voorbeeld van een dergelijk - versimpeld - over-
zicht van activiteiten op het gebied van ouder-
betrokkenheid.

De gemeente kan per beleidsterrein - bijvoor-
beeld brede scholen/IKC, leertijdverlenging, 
laaggeletterdheid - een dergelijk schema opstel-
len. Op die manier ontstaat er, los van wat uit 
welk potje wordt gefinancierd, een gemeente-
breed overzicht van beleid en activiteiten voor 
kinderen van 0-12 of 0-18 jaar en hun ouders.

Doen we de juiste dingen?
Dikwijls legt een dergelijk overzicht al meteen 
een aantal ‘zwakke plekken’ bloot. Zo blijkt 
bijvoorbeeld dat er meerdere projecten zijn voor 
dezelfde doelgroep, terwijl er voor een andere 
doelgroep nauwelijks een aanbod is. Of het 
wordt duidelijk dat de locaties waar de projec-
ten worden uitgevoerd (hier bedoelen we ook 
scholen) niet goed zijn verspreid over de wijken 
met de meeste doelgroepkinderen. Ook kan 
blijken dat de doelen in subsidieaanvragen niet 
concreet zijn geformuleerd en/of niet haalbaar 
lijken, bijvoorbeeld ‘Kinderen in de leerhouding 
krijgen’ of ‘Ouders empoweren’. Wat bedoelt 
men daarmee en waaraan kun je zien of het 
doel is behaald?

Bij schakelklassen zien we bijvoorbeeld nogal 
eens onrealistische doelen. Veel gemeenten 
en schoolbesturen formuleren in de subsidie-
beschikkingen het doel: ‘80% van de leerlingen 
scoort aan het einde van de schakelklas op 
taaltoetsen één Cito-niveau hoger’. Op basis van 
onderzoek naar de opbrengsten van schakel-
klassen constateren we dat dit een onrealistisch 
doel is. Voor een enkele leerling is dit haalbaar, 
maar voor de meeste kinderen is dit veel te 
hoog gegrepen.

Na het opsporen van doublures en lacunes in 
het beleid, volgt de volgende stap: vaststellen in 
hoeverre er een dekkend aanbod is. Daarbij 
moet speciale aandacht uitgaan naar de 
overgangen van voorschool naar school en van 
primair naar voortgezet onderwijs. Dit zijn 
immers de kwetsbare momenten, met name 
voor kinderen van laagopgeleide ouders. De 
overgangen zijn vaak ‘van niemand’, maar horen 
‘van iedereen’ te zijn. De gemeente voert de 
regie over de samenhang en de doorgaande lijn.

“Overzicht krijgen 
is de eerste stap 
om tot integraal 
beleid te komen”



13Nieuwe ronde, gelijke kansen

Inventarisatie gemeentelijk ouderbeleid

Uitvoerende 
organisatie / 

school

Welzijnsorga-
nisatie ‘Sterk’

Openbare 
basisschool 
De Dukdalf

Welzijnsorga-
nisatie ‘Sterk’

Lokale 
afdeling 
Voorlees-
Express

Activiteit

Training 
‘Commun-
iceren met 
ouders’

Inloop-
ochtenden 
waarbij 
leerkrachten 
ouders laten 
zien op welke 
manier zij 
hun kinderen 
kunnen 
ondersteu-
nen.

Opstapje

Voorlees-
Express

Doelgroep

Pm-ers

Alle ouders 
van leer-
lingen van 
De Dukdalf 
in groep 
1 t/m 3.

Ouders 
(moeders) 
max. vmbo, 
kinderen 
vanaf 2 jaar. 

Ouders van 
kinderen 2 
- 10 jaar, die 
bij hun 
taalontwik-
keling een 
steuntje 
kunnen 
gebruiken.

Doel

Pm-ers zijn 
beter toe-
gerust om 
gesprekken 
te voeren 
met ouders.

De onder-
wijsonder-
steunende 
capaciteiten 
van ouders 
vergroten.

Ouders het 
belang 
bijbrengen 
van spelend 
leren als 
voorberei-
ding op de 
(voor)school.
Ouders 
ondersteu-
nen bij de 
kennisma-
king met 
organisaties 
in de wijk.

Ouders het 
belang van 
voorlezen 
laten 
ervaren.

Locatie

Diverse 
locaties

Een lokaal 
van De 
Dukdalf.

Vier loca-
ties in 
wijken 
met veel 
doel-
groep-
ouders

Intensiteit

6 uur 
training

Negen 
koffie-
ochtenden.

Twee jaar.
Eerste jaar: 
40 weken 
half uur 
bezoek van 
mede-
werker.
In tweede 
jaar: 40 
weken 
iedere twee 
weken een 
uur bezoek.

Een vrij-
williger 
komt de 
kinderen 
gedurende 
20 weken 
één keer 
per week 
1 uur 
voorlezen.

Bijdrage 
van 

gemeente

€ 7.020

Aanvraag 
voor 
schooljaar 
2013-2014
€ 19.305

€ 248.339

€ 93.387

Bereik / 
Resultaat

36 pm-ers 
hebben 
deelge-
nomen. Zij 
geven aan 
dat zij zich 
beter voor-
bereid 
voelen op 
communi-
ceren met 
ouders.

Deelname 
van 30 
ouders. 
Evaluatie 
laat zien 
dat ouders 
zich beter 
toegerust 
voelen.

114 
gezinnen

78 
gezinnen
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Zo hebben steeds meer gemeenten afspraken 
gemaakt over de overgang van voorschoolse 
voorziening naar school. Er zijn daarvoor 
protocollen en gemeentebrede overdrachts-
formulieren ontwikkeld, die alle instellingen 
gebruiken. Dat geldt ook voor de overgang van 
primair naar voortgezet onderwijs. Gemeenten 
en schoolbesturen kunnen gezamenlijk verleng-
de schooldagvoorzieningen, zomerscholen en 
kopklassen inzetten om de overgang voor met 
name doelgroepkinderen te versoepelen en 
ervoor te zorgen dat ze op hun eigen niveau 
instromen in de brugklas.

De twee citaten waarmee dit artikel begint, laten 
zien dat er verschillende opvattingen zijn over 
samenwerking binnen de gemeente en over de 
manier waarop de gemeente subsidies ver-
strekt. In grote lijnen zijn er twee modellen, 
uiteraard met variaties. De gemeente en haar 
partners kiezen voor een model dat past bij de 
besturingsfilosofie.

Twee modellen voor subsidie-
verdeling schakelklassen
1. Evidence-based beleid
Gemeente en instellingen gaan uit van ‘wat 
werkt’ en leggen dat vast in een subsidieka-
der. Deze criteria voor succes zijn de voor-
waarden voor een subsidieaanvraag.
 Een voorbeeld
 De stuurgroep schakelklassen (scholen en 

gemeente) stelt op basis van landelijk 
onderzoek vast: 

• dat een schakelklas van ongeveer twaalf 
leerlingen goed werkt,

• dat selectiecriteria ervoor moeten zorgen 
dat er een homogene gemotiveerde groep 
ontstaat,

• dat het effectief is als leerlingen intensief 
taalonderwijs krijgen, zoveel mogelijk in 
aaneengesloten blokken en met veel 
momenten voor taaluitingen en interactie,

• dat de competenties van de leerkracht 
ertoe doen (veel ervaring in de groep waar 
de schakelklas is, veel kennis van taalont-
wikkeling, NT2-expertise).

 Deze elementen worden opgenomen in de 
subsidievoorwaarden voor schakelklassen.

 
	 2.	Outputfinanciering
 Partijen bepalen samen per interventie welke 

concrete, meetbare en haalbare doelen zij 
willen behalen. Er zijn geen formats en geen 
subsidievoorwaarden en de instellingen zijn 
vrij in de wijze waarop zij het budget beste-
den. De gemeente verdeelt de middelen op 
basis van de doelgroepkinderen. De instellin-
gen laten in hun eindverantwoording zien dat 
zij de middelen op een doelgerichte en 
efficiënte wijze hebben besteed en welke 
resultaten zij hebben behaald. 
 Een voorbeeld:
 De stuurgroep schakelklassen (scholen en 

gemeente) formuleert een concreet, 
realistisch en meetbaar doel voor de 
schakelklassen, bijvoorbeeld: ‘Leerlingen in 
de schakelklas behalen minimaal de 
landelijke gemiddelde groei in vaardigheids-
scores op de toetsen woordenschat, 
technisch en begrijpend lezen’.

 Elke school kan hier schoolspecifieke doelen 
aan toevoegen. Bij de evaluatie en reflectie 
zijn de behaalde resultaten op leerlingniveau 
leidend. De scholen bespreken de resultaten 
jaarlijks met de gemeente en stellen zo nodig 
gezamenlijk de doelen en de doelgroep bij.
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Waarom doen we het?
De gemeente stelt samen met de partners het 
onderliggende doel van het onderwijsachter-
standenbeleid vast. Iedereen is het uiteraard 
eens met doelen zoals: ‘Het creëren van 
optimale ontwikkelingskansen voor alle 
kinderen’, maar in het licht van OAB is dit een te 
algemeen doel, omdat de doelgroep te breed is. 
Wel kan het doel van OAB zijn: ‘Het voorkomen 
en verminderen van leer- en ontwikkelings-
achterstanden als gevolg van sociale, economi-
sche of culturele factoren bij kinderen van nul 
tot twaalf jaar’. Gemeenten doen er goed aan 
om de doelen, samen met de partners, regelma-
tig te herijken, omdat accenten in de loop der 
jaren kunnen verschillen als gevolg van verande-
ringen in de populatie en op grond van de reeds 
bereikte resultaten.

Aanbevelingen uit evaluatie OAB
De evaluatie van het OAB in de periode 
2009-2012 leverde aanbevelingen op die nog 
steeds waardevol zijn:
• Regelmatig samen met partners nagaan in 

hoeverre beleidsdoelstellingen zijn bereikt 
en op basis daarvan beslissen voor welk 
groepen kinderen de middelen moeten 
worden ingezet. Daarbij is het belangrijk om 
niet alle middelen aan te wenden voor de 
laagpresterende kinderen, maar ook naar 
‘onderpresteerders’ op wat hogere niveaus 
te kijken. De selectie van de groep leerlin-
gen voor wie de betreffende beleidsmaatre-
gel is bedoeld, moet zorgvuldig gebeuren.

• Ontwikkelen van een perspectief op langere 
termijn: wat is haalbaar gelet op het 
stijgende prestatieniveau van de niet-doel-
groepleerlingen?

Bron: Mulder, L. & Meijnen, W. (2013). Onderwijs-
achterstanden in de BOPO-periode 2009-2012. 
Een reviewstudie. ITS: Radboud Universiteit 
Nijmegen.

Doen we de juiste dingen goed?
Welk model ook wordt gekozen, een monitor en 
evaluatie maken altijd onderdeel uit van de 
beleidscyclus. Deze geven immers inzicht in 
hoeverre de doelen zijn bereikt en maken 
duidelijk hoe realistisch de doelen zijn. Ook 
maakt evaluatie het mogelijk om subsidie-
stromen te verleggen, bijvoorbeeld omdat de 
populatie in een stad of wijk verandert of omdat 
er resultaten zijn geboekt.

Het verdient de voorkeur om op basis van 
leerlingresultaten per doel vast te stellen in 
hoeverre het doel is bereikt. Twee kanttekenin-
gen zijn daarbij op zijn plaats. Een effect op 
leerlingniveau is niet altijd één op één terug te 
voeren op een bepaalde maatregel. Meestal zijn 
er meer factoren die tot succes leiden.

Omdat een betrouwbaar en valide effectonder-
zoek met een nulmeting en controlegroep 
kostbaar is, kiezen de meeste gemeenten daar 
niet voor. Een jaarlijkse monitor is een goed 
alternatief. Ook daarvoor geldt: stel van tevoren 
vast welke indicatoren worden gebruikt om de 
voortgang vast te stellen. De doelen van het 
OAB zijn daarbij het uitgangspunt. Dat kunnen 
leerlingresultaten zijn, maar ook andere 
kengetallen, zoals het aantal (laagopgeleide) 
ouders dat meedoet aan Boekstart of het 
percentage pedagogisch medewerkers dat 
nascholing heeft gevolgd op het gebied van taal 
en interactievaardigheden.

Door jaarlijks met elkaar vast te stellen of het 
OAB nog steeds de juiste beleidsmaatregelen 
bevat, ontstaat er draagvlak voor een integraal 
beleid en voorkomt de gemeente dat het beleid 
verwordt tot een lappendeken van allerlei losse 
subsidies.
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De financiering van het 
onderwijsachterstandenbeleid

Paul Kooiman

De financiering van het onderwijsachterstandenbeleid gaat veranderen. 
De huidige gewichtenregeling verdwijnt en de indicatiecriteria voor doelgroep-
kinderen veranderen. Paul Kooiman bespreekt de belangrijkste veranderingen 
en de gevolgen hiervan voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

De financieringssystematiek van het onderwijs-
achterstandenbeleid (OAB) gaat veranderen. 
Alle OAB-gemeenten en basisscholen met 
achterstandsleerlingen krijgen hiermee te 
maken. De gewichtenregeling die de basis is 
voor het bepalen van het budget verdwijnt. De 
scholen zullen het gewicht van de individuele 
leerling niet meer zelf vaststellen aan de hand 
van het opleidingsniveau van de ouders. Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
beschikt over de benodigde gegevens en zal die 
taak overnemen. Naast de huidige indicator, het 
opleidingsniveau van ouders, komt er een 
aantal extra indicatoren bij.

Opleidingsniveau ouders
Sinds 2006 is het opleidingsniveau van de 
ouders de voornaamste indicator voor het 
budget dat scholen krijgen voor extra (taal-) 
ondersteuning van achterstandsleerlingen. 
Scholen in een postcodegebied met veel 
werkloosheid en veel inwoners met een laag 
inkomen, krijgen daar bovenop extra middelen.

Een leerling van ouders met een laag opleidings-
niveau krijgt een ‘gewicht’, waarvoor een school 
extra bekostiging ontvangt6. Voor 2006 telde ook 
de herkomst van de ouders (uit niet westerse 
landen) mee om het gewicht van een leerling 
vast te stellen. De indicator ‘opleidingsniveau 
ouders’ heeft regelmatig vragen opgeroepen, 
omdat de relatie met (het risico op) taalachter-
stand in het veld niet één op één zichtbaar is. 
Niet alle kinderen van laagopgeleide ouders 
hebben een taalachterstand. En andersom: 
pedagogisch medewerkers zien in hun groep 
ook kinderen van hoogopgeleide ouders met 
een taalachterstand, bijvoorbeeld kinderen van 
vluchtelingen uit Syrië of Afghanistan. Is het 
opleidingsniveau van ouders wel de beste 
voorspeller van onderwijsachterstanden? Of zijn 
er ook andere indicatoren die van invloed zijn?

2

“De onderwijsach-

terstand wordt niet 

op leerlingniveau, 

maar op schoolniveau 

vastgesteld”



Doordat het opleidingsniveau van ouders door 
de jaren heen stijgt, daalt het aantal doelgroep-
kinderen per definitie. Dat strookt echter lang 
niet altijd met de ervaringen van leerkrachten 
en pedagogisch medewerkers die met doel-
groepkinderen werken. Bovendien is het 
vaststellen van het juiste opleidingsniveau voor 
scholen een ingewikkelde en tijdrovende klus, 
waarmee relatief veel fouten worden gemaakt, 
zo blijkt uit controles van het ministerie van 
OCW. Er was echter geen goed alternatief, en 
het opleidingsniveau van de ouders bleek de 
best beschikbare voorspeller.

Andere omgevingsfactoren
Tegelijkertijd bleef de vraag terugkeren of er 
niet meer en andere omgevingsfactoren zijn die 
invloed hebben op het ontstaan van onderwijs-
achterstanden. Is het opleidingsniveau in alle 
gevallen de meest bepalende factor, of zijn er 

ook groepen leerlingen waarbij andere omge-
vingsaspecten meer invloed hebben? Zo zou er 
wel eens verschil kunnen zijn tussen de 
Randstad en de minder stedelijke gebieden. 

Een citaat uit een analyse van het onderwijs-
achterstandenbeleid na 2015: 

“Achterstand van leerlingen buiten de Randstad 
blijken onder meer samen te hangen met een 
kwalitatief en kwantitatief minder taalgebruik 
door ouders, gemiddeld lagere ambities en 
verwachtingen ten aanzien van hun kind bij 
ouders, lagere leerkrachtverwachtingen en de 
grotere reisafstanden naar vo-scholen met hogere 
schooltypen. Bij allochtone doelgroepkinderen is 
juist sprake van gemiddeld hogere ambities en 
verwachtingen van hun kind bij ouders, maar ook 
een gemiddeld minder taal- en cognitie-stimule-
rende thuissituatie. De afgelopen jaren komt 
geleidelijk meer breinonderzoek beschikbaar dat 
erop duidt dat de mate van cognitieve ontwikke-
ling, van breinstimulering, sterk varieert naar SES. 
Tevens wordt het belang benadrukt van met name 
meer cognitieve stimulering van het jonge kind, 
bijvoorbeeld binnen VVE.”7  

OCW heeft het CBS gevraagd om onderzoek te 
doen naar omgevingskenmerken die het risico 

op onderwijsachterstand beter kunnen 
voorspellen. Het onderzoek moet een 

(gecombineerde) indicator opleveren 
die op schoolniveau zo nauwkeurig 
mogelijk aangeeft welk deel van de 
leerlingen risico loopt op onder-

wijsachterstand. Deze vraag kan nu 
worden beantwoord, omdat er op dit 

moment meer en betere data beschikbaar 
zijn dan een tiental jaar geleden. Welke 

omgevingsaspecten, zoals gezinskenmerken 
(SES, cultureel kapitaal, herkomst, stabiliteit en 
thuistaal en ja, ook het opleidingsniveau van de 
ouders), buurtkenmerken (welvaart, veiligheid, 
leefbaarheid) en schoolkenmerken (populatie 
van de school) hebben invloed op de school-
prestaties? Hoe hangen deze kenmerken samen 
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met schoolprestaties? En met welke weging van 
deze verschillende kenmerken kunnen we de 
schoolprestaties van de gemiddelde leerling het 
beste voorspellen?

Uit het onderzoek blijkt dat er, naast het 
opleidingsniveau van de ouders, vier aanvul-
lende kenmerken zijn die de omvang van 
achterstanden op een school het best kunnen 
voorspellen:
• Het land van herkomst van de ouders.
• Of de ouders in de schuldsanering zitten.
• De verblijfsduur van de moeder in Nederland.
• Het gemiddelde opleidingsniveau van 

moeders van de school.

Op basis van deze kenmerken wordt met 
statistische methoden de omvang van de 
achterstand op schoolniveau berekend. Er zijn 
voldoende en betrouwbare databestanden 
beschikbaar waarmee deze operatie kan 
worden uitgevoerd8.

Achterstand op schoolniveau
Een groot verschil met de huidige gewichten-
regeling is dat de onderwijsachterstand niet op 
leerlingniveau, maar op schoolniveau wordt 
vastgesteld. In de huidige praktijk wordt het 
gewicht van elke leerling afzonderlijk vastgesteld 
en worden de individuele gewichten bij elkaar 
opgeteld tot een schoolgewicht. In de nieuwe 
situatie wordt, door elk omgevingskenmerk een 
bepaalde weging te geven, de gemiddelde score 
berekend van een leerling met bepaalde 
kenmerken. Het gaat hier om een berekende 
gemiddelde citoscore (eindcito groep 8) van 
leerlingen die aan bepaalde omgevingskenmer-
ken voldoen, nadat is gecorrigeerd voor 
verschillen in intelligentie. Aan de hand hiervan 
wordt vervolgens de omvang van de achter-
stand op de betreffende school vastgesteld. 
Omdat met gemiddelden wordt gewerkt, zegt dit 
dus niet iets over de individuele leerling. Net 
zoals de gemiddelde citoscore van een school 
geen uitspraak doet over de score van de 
individuele leerling. In een tweede onderzoek 

zijn de resultaten per school en per gemeente 
berekend en is gekeken in hoeverre die afwijken 
van de huidige situatie (lees: de verdeling van 
middelen).

De OAB-middelen die gemeenten tot nu toe 
krijgen, zijn afgeleid van de leerlinggewichten. 
De som van de leerlinggewichten van alle 
scholen in een gemeente vormt de basis voor 
het gemeentelijk budget. Er is in dit model dus 
geen één-op-één relatie met de (risico’s op) 
taal- of ontwikkelingsachterstanden van 
individuele peuters. De gemeente besteedt dit 
budget aan voorschoolse educatie voor 
peuters van 2 - 4 jaar. Daarnaast kan de 
gemeente basisscholen ondersteunen met 
het financieren van schakelklassen en 
zomerscholen.

Per school wordt berekend wat de positie van 
de school is ten opzichte van alle andere 
scholen. In het onderzoek is gekeken naar de 
kinderen die behoren tot de 20% kinderen met 
de laagste voorspelde citoscores; dat is in het 
onderzoek gedefinieerd als de groep met 
onderwijsachterstand. Het nieuwe ‘school-
gewicht’ wordt bepaald door te kijken hoeveel 
kinderen op een school behoren tot de 20% 
leerlingen met de laagste voorspelde (cito-)
score.

De huidige relatie tussen de schoolgewichten en 
het gemeentelijk budget gaat veranderen. Dat 
komt doordat de uitkomsten van de scholen 
niet meer worden opgeteld tot een gemeente-
lijke score. Er wordt voor de hele gemeente een 
eigen score berekend. Hierbij worden de 
peuters van 2,5 tot 4 jaar meegenomen en die 
tellen in de uiteindelijke uitkomst zwaarder mee 
dan de schoolgaande kinderen9. 
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Herverdeeleffecten
Het CBS benadrukt in haar rapporten herhaal-
delijk dat de uitkomsten van het onderzoek naar 
de beste voorpeller, geen beleidsuitspraken zijn. 
Het ministerie van OCW stelt het beleid vast en 
zal nog een aantal keuzes maken die bepalen 
hoe de uiteindelijke toewijzing van middelen 
eruit zal zien. 

Om een beeld te krijgen van de mate waarin het 
nieuwe model afwijkt van het huidige model, is 
het gevonden verdeelmodel vergeleken met de 
bestaande verdeling van gewichtenmiddelen 
over de scholen en gemeenten. Dit was een van 
de vragen die OCW in het onderzoek beant-
woord wilde zien. Van de ruim 2000 basisscho-
len die nu gewichtenmiddelen ontvangen zou, 
als het model onverkort wordt toegepast, 22 
procent geen middelen meer krijgen. Daar staat 
tegenover dat bijna evenveel scholen die in het 
huidige model geen middelen krijgen, bij de 
nieuwe berekening wél middelen ontvangen. De 
verschillen komen voort uit het feit dat het 
nieuwe model verfijnder is, meer kenmerken 
meeneemt, en het opleidingsniveau van de 
ouders op een andere manier vaststelt.

Als het nieuwe model onverkort wordt inge-
voerd treden, net als bij scholen, ook bij 
gemeenten forse herverdelingen op. Van de 360 
miljoen euro die nu op basis van de som van de 
schoolgewichten over de gemeenten wordt 
verdeeld, wordt met het nieuwe model 80 
miljoen euro, ruim 20%, herverdeeld.

Dit treft met name de grootste gemeenten, zij 
zouden 40% van hun budget moeten inleveren. 
De extra middelen die de G37 en de G86 de 
afgelopen jaren ontvingen, zouden deze 
gemeenten grotendeels kwijtraken. Het was in 
2011 een bewuste keuze om de grote gemeen-
ten gemiddeld een hoger bedrag per achter-
standskind toe te kennen dan de kleinere 
gemeenten. Een model dat elke gemeente per 
kind een gelijk bedrag toekent, levert dus per 
definitie grote verschuivingen op. Verder 
kunnen de grote verschuivingen waarschijnlijk 

worden verklaard doordat het opleidingsniveau 
van de ouders op een andere manier wordt 
vastgesteld. De doorrekening van de effecten 
per gemeente door de achterliggende bereke-
ningen op te vragen, maakte de mogelijke 
gevolgen op gemeentelijk niveau duidelijk 
zichtbaar10. Aan het einde van haar rapportage 
schrijft het CBS: “Deze uitkomsten impliceren 
dat er herverdeeleffecten zullen optreden 
wanneer er beleid wordt geïmplementeerd dat 
is gebaseerd op het nieuw ontwikkelde model. 
Hoe groot deze effecten precies zijn, kan echter 
pas worden bepaald nadat duidelijk is hoe OCW 
het onderwijsachterstandenbeleid gaat her-
zien.”11 

Welke gevolgen heeft dit nu voor gemeenten?
• Veranderingen in het gemeentelijke budget. 
• Voorzieningen komen onder druk te staan. 
• Herijking van de gemeentelijke doelgroep-

definitie en indicatiestelling.

Veranderingen in het budget 
De uitkomsten van het CBS onderzoek geven 
duidelijk aan dat de combinatie van omgevings-
kenmerken de achterstanden beter voorspellen 
dan alleen het opleidingsniveau. Wanneer dit 
model vanaf 2018 wordt gebruikt, is een 
herverdeling van middelen over gemeenten 
onvermijdelijk. Tegelijkertijd is het onwaarschijn-
lijk dat een overheveling van vele tientallen 
miljoenen, zoals hierboven is beschreven, 
werkelijk zal plaatsvinden. Dat lijkt politiek 
onhaalbaar. 

Het ligt voor de hand dat er tenminste een 
meerjarige overgangsregeling komt, zodat de 
daling of stijging van OAB-middelen van een 
gemeente stapsgewijs wordt doorgevoerd. Maar 
het is waarschijnlijker dat er beleidskeuzes 
worden gemaakt die ervoor zorgen dat de 
verschuiving van grote naar kleine gemeenten 
niet zo groot zal zijn. Gezien de economische 
situatie en het belang dat veel politieke partijen 
hechten aan onderwijsverbetering, is het ook 
niet ondenkbaar dat er extra middelen worden 
vrijgemaakt. Een nieuw kabinet zal hierover 
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beslissen en dat kan nog even op zich laten 
wachten. Het is daarom de vraag of er in 2018 al 
grote veranderingen zullen optreden. 

De voorzieningen
Naar aanleiding van de dreigende budgetver-
schuivingen en de aangekondigde bezuiniging 
van 65 miljoen op het OAB-budget, schreven de 
grote gemeenten, VNG, PO-Raad en vele andere 
belanghebbende organisaties vlak na de 
openbaarmaking van het tweede CBS rapport 
een brandbrief aan de Tweede Kamer12. In deze 
brief waarschuwen zij onder meer voor de 
gevolgen voor voorzieningen. In grote gemeen-
ten dreigt dat wat met jarenlange inspanning is 
opgebouwd verloren te gaan, en in de kleinere 
gemeenten is extra geld nodig om datzelfde 
niveau te realiseren, zo is de strekking.

Een afname van het aantal VVE-plaatsen, meer 
segregatie (want er ontstaat noodzakelijkerwijs 
verdichting), uitholling van kwaliteit en vermin-
dering van werkgelegenheid; het zijn allemaal 
directe gevolgen van deze ingrepen. Kortom, 

het is niet gewenst om te bezuinigen, maar om 
juist flink te investeren in het bestrijden van 
onderwijsachterstanden. Daarbij wordt dank-
baar gebruikgemaakt van de (beredeneerde) 
definitie van het CBS van het aandeel achter-
standsleerlingen, namelijk 20% in plaats van de 
ongeveer 11% volgens de huidige gewichtenre-
geling.

De doelgroep
Gemeenten zullen zich afvragen hoe de eigen 
doelgroepdefinitie voor de voorschoolse 
educatie zich verhoudt tot de doelgroepdefinitie 
van het CBS. Om te beginnen is het de vraag of 
de wettelijke mogelijkheid voor gemeenten om 
de eigen doelgroep te bepalen in stand blijft. De 
variatie in definities op gemeentelijk niveau is 
groot: twee derde van de gemeenten gebruikt 
het opleidingsniveau van de ouders als basis, 
maar voegt daar extra kenmerken aan toe, een 
kwart gebruikt een eigen definitie en slechts 11 
procent van de gemeenten baseert zich puur op 
de gewichtenregeling13.

“Herverdeling 

van middelen 

over gemeenten 

is onvermijdelijk”
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In alle gevallen is de vraag relevant in hoeverre 
de voorschoolse doelgroep overeenkomt (moet 
komen) met de vroegschoolse doelgroep. Het 
zal gemeenten iets waard zijn om zo vroeg 
mogelijk de peuters op het spoor te komen die 
risico lopen op achterstand. En in het kader van 
de doorgaande lijn en het bestrijden van 
achterstand, zijn dat bij voorkeur de kinderen 
die ook op de basisschool als ‘achterstandskind’ 
worden aangemerkt. 

In de huidige situatie wordt de achterstand van 
kinderen op individueel niveau bepaald door het 
consultatiebureau en de basisschool. Kort 
gezegd: ‘deze ouders hebben een lage opleiding, 
dus dit kind is een doelgroepkind.’ De gemeente 
voegt daar vaak nog enkele criteria aan toe 
(thuistaal, actueel taalniveau, soms ook gezins-
situatie) en daarmee is duidelijk welke kinderen 
tot de voorschoolse doelgroep behoren.

Waar het in de nieuwe situatie in de kern om 
gaat, is hoe het statistisch gevonden aantal 
achterstandskinderen wordt ‘vertaald’ naar 
individuele peuters en kleuters. Welke kinderen 
behoren tot de gemeentelijke (voorschoolse) 
doelgroep en komen in aanmerking voor extra 
ondersteuning middels een VVE-programma? 
Verandert dat door de nieuwe benadering? Of is 
dat alleen een manier om de middelen te 
verdelen en laat de gemeente verder alles bij 
het oude? Gemeenten zullen hierover spreken 
met de betrokken instellingen en zeker ook met 
de JGZ die in de meeste gemeenten de indicatie-
stelling uitvoert. Interessant is de vraag of er 
instrumenten beschikbaar zijn (of komen), die 

aansluiten bij de door het CBS gebruikte 
kenmerken. Ook is de vraag interessant of dit 
wel nodig is. Mogelijk zijn er andere wegen om 
de doelgroep te identificeren?

Kabinetsformatie
Welke beleidsbesluiten er worden genomen op 
basis van het CBS rapport, moeten we afwach-
ten. Een en ander zal onder meer afhangen van 
de snelheid waarmee een nieuwe regering 
wordt geformeerd en van de afspraken over de 
voorschoolse voorzieningen in het nieuwe 
regeerakkoord. Hopelijk is hierover rond de 
zomer meer informatie bekend, zodat gemeen-
ten zich optimaal kunnen voorbereiden op de 
nieuwe OAB-beleidsperiode vanaf 2018. In het 
slechtste geval - een zeer lange formatie - zou 
de bestaande regeling nogmaals met een jaar 
kunnen worden verlengd.
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Gemeentelijk ouderbeleid maak je samen met 
ouders. Door in gesprek te gaan met ouders en 
daarop samen met de uitvoerende partijen te 
reflecteren, ontwikkel je authentiek ouderbeleid 
dat is afgestemd op de ouderpopulatie in deze 
gemeente. Het ligt zo voor de hand, maar doe 
het maar eens! 

Waarom gemeentelijk ouderbeleid?
Door op lokaal niveau ouderbeleid te ontwikke-
len, bevordert de gemeente de koppeling tussen 
kennis over omgaan met ouders en de onder-
steuning die ouders kinderen thuis geven. 
Oudercoördinatoren, leerkrachten en medewer-
kers van voorschoolse instellingen kunnen leren 
van elkaar. Met gemeentelijk ouderbeleid is er 
een betere afstemming over de overgangen in 
de schoolloopbaan van kinderen: de verant-
woordelijkheid wordt gedeeld en er zijn afspra-
ken gemaakt tussen scholen, instellingen en 
ouders.

Het ouderbeleid borgt dat er rekening wordt 
gehouden met de belangen van ouders en van 
de instellingen en zorgt voor samenwerking in 
de onderwijsketen. Niet in de laatste plaats kan 
gemeentelijk ouderbeleid bijdragen aan de inte-

gratie van initiatieven rond opvoedingsonder-
steuning en aan de relatie met jeugdzorg. Het 
betrekken van ouders bij school en opvoedings-
vraagstukken draagt bij aan cohesie in de wijk.

“In het begin wilde ik iedere keer met de leerkracht 
praten om te horen hoe het met de kinderen gaat, 
en wat we thuis kunnen doen. Maar toen zei de 
leerkracht dat we beter een echt gesprek konden 
aanvragen, om er meer tijd voor te hebben. En nu 
hebben we een keer per maand een gesprek.”

Hier is op een ontroerende manier een echt 
betrokken Bulgaarse vader aan het woord. Zijn 
uitspraken geven aan waar het in de kern 
omdraait bij ouderbetrokkenheid:
• Er wordt geluisterd naar wat de ouder wil 

(verwachtingen).
• Ouderbetrokkenheid is praten over de ontwik-

keling van het kind.
• Ouders weten hoe het op school gaat. 
• Ouders weten wat zij thuis kunnen doen, 

zodat hun ondersteuning goed aansluit bij de 
ontwikkeling van het kind op school.

Wat in dit voorbeeld ook naar voren komt, is de 
onwetendheid van sommige ouders. Daardoor 

Luisteren naar ouders

Heleen Versteegen

Gemeentelijk ouderbeleid staat of valt met een gezamenlijke visie en afspraken 
over gemeenschappelijke thema’s, maar minstens zo belangrijk is de samenwer-
king en afstemming met ouders. Heleen Versteegen presenteert vier stappen, 
die gemeenten kunnen doorlopen om een gedegen en gedragen gemeentelijk 
ouderbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.
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melden ze hun kind misschien niet 
op tijd aan op school, missen ze 
mogelijk de opvang op een 
peuterspeelzaal of weten ze niet 
dat hun kind deelneemt aan de 
schakelklas. Dat geeft te denken: 
ondanks alle inspanningen lukt het 
niet altijd om alle ouders volledig 
te informeren.

Ouders denken mee
We weten dat het belangrijk is om 
goed naar ouders te luisteren en 
over en weer verwachtingen uit te 
spreken. De leerkracht in het 
voorbeeld heeft dat kennelijk goed 
gedaan; uit het citaat spreekt 
immers tevredenheid van de 
vader. Deze afstemmingsgesprek-
ken tussen leerkracht en ouder 
over één enkel kind zijn belangrijk, 
maar ook op locatieniveau is afstemming over 
de visie, de aanpak en het programma van 
belang. Ouders verschillen in gedrag en 
opvattingen, mentaliteit, overtuiging, achter-
grond en situatie. Bij het vormgeven van 
ouderbetrokkenheid moeten deze verschillen 
tussen ouders steeds een rol spelen. De school 
of voorschoolse voorziening moet een passend 
ouderbeleid ontwikkelen en uitvoeren, dat recht 
doet aan de behoeften en mogelijkheden van de 
verschillende ouders. Zulk beleid maken, samen 
met ouders, is een van de opgaven waar 
gemeenten voor staan.

Er zijn geen wettelijke verplichtingen als het gaat 
om gemeentelijk ouderbeleid, maar het is wel 
een criterium van de onderwijsinspectie (art. 15i 
WOT, lid 1b). Gemeenten ontwikkelen een 
gemeentelijk ouderbeleid omdat zij het belang 
ervan inzien. Zij weten dat de ontwikkeling van 
kinderen het beste wordt gestimuleerd wanneer 
ouders, professionals (zoals leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers) en de gemeente 
samenwerken. De gemeenteambtenaar kan de 
regierol benutten om de ontwikkeling van het 
ouderbeleid te bevorderen. De kern hiervan is 
afstemming met ouders.

Basale elementen
Effectief gemeentelijk ouderbeleid heeft een 
aantal basale elementen:
• Het eerste uitgangspunt voor gemeentelijk 

ouderbeleid is dat u het samen met ouders 
 ontwikkelt en dat de stem van ouders in het 

beleid weerklinkt. 
• Om gemeentelijk ouderbeleid goed van de 

grond te krijgen of actief te houden, is er een 
aanjager nodig. De betrokkenen kunnen een 
prachtig ouderbeleid ontwikkelen, maar als 
niemand zich er verantwoordelijk voor voelt 
dat de gemaakte afspraken worden nage-
leefd, verdwijnen de mooie plannen in de la. 
Zo’n coördinator is ook nodig om toe te zien 
op de verbindingen tussen de verschillende 
schakels.

• Een werkgroep Ouderbeleid, waarin de 
verschillende betrokkenen zijn vertegenwoor-
digd, ondersteunt het proces. Het aantal 
partners is afhankelijk van de ‘breedte’ 
(betrekt u bijvoorbeeld ook zorg en vrijetijds-
besteding?) en de ‘lengte’ van het beleid 
(betreft het alleen jonge kinderen in de VVE of 
ontwikkelt u een ouderbeleid voor 0-18 jaar?). 
Ook de doorgaande lijn in het ouderbeleid is 
zichtbaar in de vertegenwoordiging van 
organisaties in de werkgroep. 
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• Zorg voor een eigen gezicht: wat maakt dat dit 
ouderbeleid past bij de unieke situatie in uw 
gemeente? Dat betekent dat u samen met de 
ouders, de werkgroep en de aanjager 
specifieke keuzes maakt en specifieke 
ambities formuleert. Een wethouder kan, 
bijvoorbeeld via de LEA, een belangrijke stem 
hebben in het proces. Sterker nog, als de 
wethouder zich hard maakt voor het thema, 
krijg je in de gemeente meer voor elkaar.

Stappenplan
U kunt het onderstaande stappenplan doorlo-
pen, samen met de werkgroep Ouderbeleid. Na 
de vier stappen op gemeentelijk niveau, volgt de 
uitvoering op de locaties. 

Stap 1: De ouderpopulatie in beeld brengen en 
ouders betrekken
Het begint met het verzamelen van kwantitatieve 
en kwalitatieve gegevens over en met de ouder-
populatie (ouderscan). De kwantitatieve analyse 
geeft een beeld van de achtergrond en de 
situationele kenmerken van de ouderpopulatie.
Er zijn verschillende manieren om ouders actief 

te betrekken bij het verzamelen van kwalitatieve 
informatie. Zo kunt u ouders online bevragen. 
Voordeel hiervan is dat veel ouders hun mening 
kunnen geven, maar bepaalde groepen ouders 
worden zo niet bereikt. Met individuele inter-
views verzamelt u veel persoonlijke informatie, 
maar dit is wel een tijdrovende methode.

Ook kunnen ouders in een rondetafelgesprek 
met elkaar praten over opvoeden en over het 
opgroeien van kinderen in uw gemeente. Dat 
levert rijke en soms verrassende informatie op. 
Hoewel sommige ouders in een groep mogelijk 
niet alles durven te vertellen, hebben wij 
ervaren dat ouders deze gesprekken erg 
waarderen en dat zij behoorlijk openhartig zijn. 
In sommige groepen is taal een barrière om te 
komen tot diepgang en werkelijke interactie en 
gedachtenuitwisseling.

In een ideale situatie zijn er jaarlijks afstem-
mingsgesprekken op de school of voorschoolse 
voorziening om het eigen ouderbeleid te 
bespreken en om gegevens te verzamelen voor 
gemeentelijke ouderactiviteiten.

Vragen voor startgesprek
Wij hebben in een aantal gemeenten 
op VVE-locaties rondetafelgesprek-
ken gevoerd. Mogelijke vragen in 
een startgesprek zijn: 
1. Hoe is het om uw kind op te 

voeden in deze gemeente?
2. Wat doet u om uw kind te helpen 

op de peuterspeelzaal/school? 
3. Welke informatie of ondersteu-

ning heeft u nodig bij het opgroei-
en van uw kind?

4. Bent u tevreden over het contact 
tussen u en de leerkracht/leidster?

5. Wat verwacht u van de peuter-
speelzaal/school?

6. Wat heeft u nog meer nodig (en 
kan de peuterspeelzaal/school 
niet bieden)?

7. Welk advies heeft u voor de 
gemeente?

Ideeën van ouders
Enkele uitkomsten in een van deze gemeenten. 
Er kwamen duidelijke thema’s voor gemeentelijk 
ouderbeleid naar voren: 
• Nederlands leren op de peuterspeelzaal en 

school.
• Tweetalige opvoeding, met taallessen ‘eigen 

taal’ buiten school.
• Stimuleren van de brede ontwikkeling door 

bijvoorbeeld het aanbieden van sport en 
cultuur, is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
De mogelijkheden die er zijn, moeten wel onder 
de aandacht van de ouders worden gebracht.

• Ouders willen graag activiteiten thuis doen, 
aansluitend op wat er op school gebeurt.

• Kinderen met een taalachterstand en hun 
ouders hebben recht op meer ondersteuning.

• Ondersteuning bij het opvoeden kan veel 
betekenis hebben voor ouders en kind; 
acceptatie van opvoedingsproblemen bij de 
ouders en de omgeving is belangrijk.
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Omdat in rondetafelgesprekken of interviews 
lang niet alle ouders worden gehoord, is het 
belangrijk om met de werkgroep te reflecteren 
op de uitkomsten van de rondetafelgesprekken 
en de kwantitatieve analyse. Dit leverde bij het 
thema opvoedingsondersteuning de volgende 
opmerking van een beroepskracht op: 

“Ouders accepteren daarbij hulp (zoals het 
programma VVE-thuis) en bevelen het ook graag 
een ander aan. Beroepskrachten proberen op hun 
beurt te zoeken naar de juiste toon om ouders aan 
te spreken: vooral niet over de hoofden van 
ouders.” 

Stap 2: Het huidige aanbod in beeld brengen
De meeste gemeenten hebben, hoe pril ook, 
een ouderbeleid. Inventariseer wat er al gebeurt 
en hoe scholen en voorschoolse voorzieningen 
invulling geven aan het ouderbeleid. Welke 
gemeentelijke activiteiten worden er aangebo-
den? Door hieraan een evaluatie aan te koppe-
len, wordt niet alleen geïnventariseerd wat er 
gebeurt, maar ook hoe ouders tegen het 
aanbod aankijken en wat de resultaten zijn. 
Bestaande (beleids-)stukken en bijvoorbeeld 
rapportages van de Onderwijsinspectie vormen 
de basis voor deze stand van zaken. 

Om te komen tot een vraaggestuurd aanbod is 
het van belang om een proactieve houding bij 
ouders te stimuleren. Dat vereist van de 
beroepskrachten een open en uitnodigende 
houding en de wil om aan te sluiten bij de kracht 
en de mogelijkheden van ouders. Het program-
ma of de activiteit kan daarop inspelen.

Stap 3: Ouderbeleid ontwikkelen
In een aantal werksessies formuleert de 
werkgroep een visie op het ouderbeleid, een 
hoofddoel, uitgangspunten en gezamenlijke 
thema’s. Het ambitieniveau bepaalt voor een 
groot deel de keuzes die worden gemaakt. In 
onderstaand schema staan enkele voorbeelden.

• Een succesvolle schoolloop-
baan stimuleren

• De leerprestaties van 
kinderen verhogen

• De brede ontwikkeling van 
kinderen versterken

• Ouders ondersteunen bij 
 de opvoeding
• De sociale omgeving 
 versterken 

• Alle ouders kunnen bijdra-
gen aan de ontwikkelings- 

 en onderwijsresultaten van 
 hun kinderen
• Sommige ouders hebben 

ondersteuning nodig bij het 
bijdragen aan ontwikkelings- 
en onderwijsresultaten van 
hun kinderen

• Ouders versterken in hun 
 rol van opvoeder hoort bij 

ouderbeleid 

• Ouderbetrokkenheid van 
vluchtelingenouders  
versterken

• Ouders als actieve burgers
• Samenwerken rond over-

gangsmomenten van kind 
 en ouders
• Maatschappelijk partner-

schap
• Samenwerken aan 21ste-

eeuwse vaardigheden

Hoofddoel Uitgangspunten Gezamenlijke thema’s

“Om gemeentelijk 

ouderbeleid goed 

van de grond te 

krijgen is er een 

aanjager nodig”
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Via de werkgroep kan het ouderbeleidsplan wor-
den voorgelegd aan een bredere groep betrok-
kenen, een klankbordgroep met een vertegen-
woordiging van ouders, leerkrachten, 
pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, 
coachen, directeuren, jgz-medewerkers, 
bibliotheek et cetera. Dit kan bijvoorbeeld door 
middel van een online enquête. 

Een lastige stap is vervolgens om, op basis van 
de gemaakte keuzes, goede afspraken te maken 
over wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. In elk 
gemeentelijk ouderbeleid staat dat de activitei-
ten zijn afgestemd op de wensen van de 
ouderpopulatie. Iedere locatie kan zich laten 
inspireren door de gemeentelijke visie en vult 
op basis daarvan zelf het ouderbeleid van de 
eigen instelling in. Leidend hierbij zijn de op 
gemeentelijk niveau geformuleerde hoofddoel 
en uitgangspunten.

De gekozen overkoepelende thema’s spreken de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid aan en 
vereisen samenwerking. Afstemming gaat 
gemakkelijker als er (gemeentelijk) geld mee is 
gemoeid. De eerder genoemde ‘aanjager’ of 
coördinator speelt hierin een centrale rol. Een 
goede afstemming voorkomt overlap en 
bevordert dat accuraat wordt ingegaan op de 
behoeften van ouders. 

Het ouderbeleidsplan krijgt meer stevigheid als 
het in het onderwijsbeleid van de gemeente is 
ingebed, bijvoorbeeld door het op te nemen in 
de LEA.

Stap 4: Aan de slag
Het ouderbeleid komt tot leven als het bij 
iedereen bekend is: veel gemeenten organise-
ren daarom een conferentie voor een brede 
doelgroep (leerkrachten, pedagogisch medewer-
kers, mr-/or leden, bestuurders en leidinggeven-
den). Presentaties van goede voorbeelden wordt 
vaak gewaardeerd. 

De uitvoering op de locaties kan worden 
ondersteund door onderlinge werkbezoeken, 
het ontwikkelen van een gemeentelijk format en 

het aanbieden van scholingen. Ook kan worden 
gekozen voor intensievere trajecten: door de 
gemeente gefaciliteerde ondersteuning op de 
locatie zelf. Wij hebben in een gemeente elke 
VVE-locatie bezocht en inspiratiegesprekken 
gevoerd over het ouderbeleid. De goede 
voorbeelden zijn vervolgens beschreven in 
een inspiratiebrochure voor deelnemende 
organisaties.

Luisteren
Gemeentelijk ouderbeleid staat of valt met een 
gezamenlijke visie en afspraken over gemeen-
schappelijke thema’s. Minstens zo belangrijk is 
de samenwerking en afstemming 
met ouders. Niet iedere 
gemeente zal alle 
beschreven 
stappen precies 
kunnen 
doorlopen, 
maar waar het 
om gaat is, dat 
er wordt 
geluisterd naar 
de ouders. 
Zoals de 
leerkracht die 
een afspraak maakt 
met de Bulgaarse vader, die
zijn kinderen daardoor met 
een gerust hart op school achterlaat. 

Meer lezen
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onderwijs – verwacht najaar 2017 
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“Eerste uitgangs-

punt is dat de 

stem van ouders 

in het beleid 

weerklinkt”



“Voor gemeenten 

is de financiering 

van een aanbod van 

asielzoekerspeuters 

het grootste 

knelpunt”
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De eerste jaren van een kind zijn van groot 
belang voor de verdere ontwikkeling. Helaas is 
de leefsituatie van jonge vluchtelingenkinderen 
vaak niet erg rooskleurig. Zij hebben te maken 
met stress, onrust, weinig speel- en spelmoge-
lijkheden en moeten geregeld verhuizen. Ze 
hebben nauwelijks gelegenheid om een start te 
maken met het leren van de Nederlandse taal. 
De kans dat deze vluchtelingenkinderen met 
een (taal)achterstand aan hun schoolcarrière 
beginnen, is dan ook groot. 

Voor het eerst naar school 
Amina is net vier jaar geworden en komt 
samen met haar moeder voor het eerst naar 
school. Beide spreken nauwelijks een woord 
Nederlands en daarom is een vrijwilligster van 
VluchtelingenWerk met hen meegekomen. Zij 
vertelt dat het gezin vier maanden geleden 
vanuit een asielzoekerscentrum elders in 
Nederland naar een woning in deze wijk is 
verhuisd. De peuterspeelzaal om de

hoek heeft een wachtlijst, dus daar is Amina 
niet naartoe geweest. Maar ook in het 
asielzoekerscentrum is ze niet naar ‘school’ 
geweest, vertelt Amina’s moeder met handen 
en voeten. Er was daar alleen een ruimte met 
speelgoed, waar ze soms zelf ging spelen met 
haar dochter. 

Grote verschillen
Vluchtelingenkinderen komen niet ‘vanzelf’ bij 
een voorschoolse voorziening terecht. Uit een 
landelijke peiling van Sardes bij gemeenten met 
een asielopvanglocatie blijkt dat er eind 2015 
tussen gemeenten grote verschillen zijn in het 
peuterspeelzaalaanbod voor vluchtelingen-
kinderen. In een deel van de gemeenten is er 
een professioneel peuterspeelzaalaanbod in of 
buiten het azc (meestal VVE-aanbod), vaak 
georganiseerd in samenspraak met plaatselijke 
kinderopvangorganisaties of de peuterspeelzaal. 
In andere gemeenten is geen sprake van 
aanbod door professionals, maar is er op het 
azc slechts een speelkamer voor ouders en 

Asielzoekerspeuters: 
een regierol voor de gemeente

Paulien Muller en Karin Vander Heyden 

Gemeenten hebben de afgelopen jaren te maken met een toestroom van asiel-
zoekersgezinnen en statushouders uit met name Afghanistan, Syrië, Eritrea en 
Irak. De afspraak in Nederland dat leerplichtige vluchtelingenkinderen binnen 
drie maanden na binnenkomst naar school gaan, geldt niet voor de toeleiding 
van vluchtelingenpeuters naar voorschoolse voorzieningen. Paulien Muller en 
Karin Vander Heyden bespreken welke rol de gemeente kan spelen bij het 
realiseren van een dergelijk voorschools aanbod. 
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kinderen, al dan niet met begeleiding van 
vrijwilligers van het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA). 

De Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en 
educatie (OKE) schrijft voor dat gemeenten de 
taak hebben om voldoende voorzieningen te 
creëren voor kinderen met een risico op 
taalachterstand. Zij kunnen zelf bepalen of 
peuters in de asielopvang binnen deze doel-
groep vallen. Op dit punt is er een belangrijk 
verschil tussen kinderen in een azc, die onder de 
verantwoordelijkheid van het COA vallen, en 
kinderen met een status, die met hun gezin 
zelfstandig in de gemeente zijn gevestigd en zijn 
geregistreerd in de basisadministratie. Terwijl 
de eerste groep in veel gemeenten uit het zicht 
en buiten bemoeienis van de gemeente blijft, 
komen de statushouders over het algemeen in 
aanmerking voor middelen uit het gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid (OAB). 

Peuters met een status krijgen in driekwart van 
de gemeenten een individuele toewijzing aan de 
VVE op basis van de in de gemeente geldende 
criteria. In gemeenten die daarbij volledig 
uitgaan van het opleidingsniveau van ouders, 
hebben kinderen van gemiddeld of hoogopge-
leide vluchtelingenouders niet automatisch 
recht op deelname aan voorschoolse educatie. 
De Onderwijsraad adviseert in een recent 
rapport om álle vluchtelingenpeuters toegang te 
geven tot kwalitatief hoogwaardige voorschool-
se voorzieningen, ongeacht het opleidings-
niveau van ouders. De daadwerkelijke taalach-
terstand van een peuter en de socialiserende 
functie van de peuterspeelzaal zijn in dit geval 
belangrijker inclusiegronden dan het initiële 
opleidingsniveau van de ouders. 

Financiering aanbod in asielopvang
Gemeenten noemen de financiering als het 
grootste knelpunt van een voorschools aanbod 
voor peuters in de asielopvang. Het Rijk stelt 
geen extra middelen ter beschikking; gemeen-
ten worden geacht het voorschoolse aanbod te 
financieren uit de middelen voor het onderwijs

“De Onderwijsraad 

(2017) adviseert om 

regionale samen-

werkingsverbanden 

te vormen”
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achterstandenbeleid. Met name gemeenten 
met een klein OAB-budget en een groot opvang-
centrum rapporteren dat de kosten van een 
voorschools aanbod een struikelblok zijn. Het 
OAB-budget houdt immers geen rekening met 
peuters die niet in de gemeente zijn ingeschre-
ven.

Het organiseren van een voorschools aanbod 
voor vluchtelingenpeuters brengt extra kosten 
met zich mee. Het is belangrijk hiervan bij 
aanvang een realistische calculatie te maken en 
te komen tot financiële afspraken tussen 
gemeente, COA, de kinderopvangorganisaties 
en het consultatiebureau. De precieze kosten 
zijn per gemeente verschillend. Deze hangen af 
van de opvangvorm waarvoor is gekozen en van 
de afspraken die de partnerorganisaties hebben 
gemaakt. 

Naast de reguliere kosten voor een VVE-plaats, 
zijn er mogelijk de volgende extra kosten:
• Door de onzekerheid over de omvang van de 

groep, kunnen er extra groepen nodig zijn, die 
soms misschien weer moeten worden 
opgeheven. Dit vereist soms tijdelijk extra 
materialen, administratie en personele inzet. 
Er zijn professionals met extra kwaliteiten 
nodig, waarbij goed moet worden nagedacht 
over het contract dat zij krijgen.

• Extra scholing van pedagogisch medewerkers, 
bijvoorbeeld over trauma’s of over een 
NT2-aanpak. Goede supervisie en intervisie 
zijn daarbij essentieel.

• Locatie en materialen. Soms stelt het COA een 
ruimte beschikbaar. Materialen kunnen 
mogelijk worden geleend bij peuterspeel-
zalen, basisscholen of de bibliotheek/
speelotheek.

• GGD-inspectie-eisen: zeker bij tijdelijke 
locaties is dit een heikel punt, dat aanzienlijke 
kosten met zich mee kan brengen.

• Toeleiding: medewerkers van het COA en het 
consultatiebureau spelen een belangrijke rol 
bij de toeleiding van nieuwe peuters naar de 
VVE-groep. Dat vereist een flinke tijdsinveste-
ring.

Ouders die in de asielopvang verblijven, moeten 
rondkomen van een sober bedrag. Zij krijgen 
geen kinderbijslag en kunnen geen ouder-
bijdrage voor de peuterspeelzaal betalen. 
Sommige kinderopvangorganisaties vragen 
van ouders wel een symbolische, kleine bijdrage 
voor extra activiteiten, maar de maandelijkse 
bijdrage wordt normaalgesproken door de 
gemeente gecompenseerd. 

Een eerste stap 
Gemeenten die ervoor kiezen om een peuter-
speelzaalaanbod voor vluchtelingenpeuters te 
financieren, doen dit vaak omdat zij signalen 
vanuit het veld krijgen dat de situatie van deze 
peuters problematisch is. In Zeist kwamen de 
eerste zorgen van verpleegkundigen van het 
consultatiebureau die op het azc spreekuur 
hielden. In de gemeente Heerlen werd bijvoor-
beeld intensief gelobbyd door het peuterspeel-
zaalwerk. 

Gewoon starten
“Je kunt niet alles overzien en je loopt tegen veel 
praktische zaken aan. Laat dit je er niet van 
weerhouden om gewoon te starten met een 
peuterspeelzaal. Als er een goede verstandhou-
ding en communicatie is met de gemeente kan er 
veel.” 

Op het azc in Heerlen was er al een speel-
groep voor peuters die werd georganiseerd 
en begeleid door vrijwilligers van het COA. Na 
intensieve lobby van Peuterspeelzaalwerk 
Heerlen (PWH) bij de gemeente, is eind 2015 
besloten dat er een professioneel aanbod 
moet komen voor de peuters op het azc. 
PWH is om tafel gaan zitten met het COA en 
de gemeente om te praten over medewer-
king en tegemoetkoming in de kosten. Het 
COA was bereid om huisvesting op het 
terrein van het azc beschikbaar te stellen en 
wilde een deel van de activiteitenkosten voor 
haar rekening nemen. Daardoor was de 
gemeente eerder bereid om subsidie ter 
beschikking te stellen om de locatie te

31Nieuwe ronde, gelijke kansen



Sardes Special • nummer 20 • april 201732

realiseren. PWH is vervolgens gestart met een 
VVE-groep voor deze peuters. Materiaal en 
inventaris zijn deels uit eigen middelen 
aangeschaft en deels bij andere speelzalen 
gehaald, zodat er geen extra tijd verloren ging 
en er (na inspectie van het lokaal door de 
GGD) snel kon worden gestart.

Regierol gemeente
Doordat er op dit moment nog weinig centrale 
kaders zijn voor het organiseren van opvang en 
onderwijs aan vluchtelingen, is er gebrek aan 
kennisdeling en onduidelijkheid in de uitvoering. 
Beleid op dit gebied is daardoor nog te vaak 
afhankelijk van individuele beslissingen. Om te 
voorkomen dat er teveel wordt geïmproviseerd, 
adviseert de Onderwijsraad (2017) om duurzame 
maar flexibele regionale samenwerkingsverban-
den te vormen, bestaande uit gemeenten, 
onderwijsinstellingen en andere betrokkenen, 
die ieder een eigen, duidelijke rol hebben.

De gemeenten zouden hierin een regiefunctie 
moeten hebben. Met een gezamenlijk opgesteld 
plan kan een goed geïnformeerd netwerksnel en 
efficiënt reageren als dat nodig is. Daarnaast 
kunnen dergelijke regionale netwerken bijdra-
gen aan kennisdeling: niet elke gemeente hoeft 
het wiel steeds opnieuw zelf uit te vinden. Door 
kennis te bundelen, neemt de onzekerheid af en 
worden de vaardigheden van organisaties om 
als partners samen te werken versterkt. 

Samenwerking
Voorschoolse voorzieningen zijn van groot 
belang voor jonge vluchtelingenkinderen. De 
gemeente speelt een belangrijke rol in het 
realiseren van deze voorzieningen. Een inten-
sieve, maar vooral ook pragmatische samenwer-
king met alle betrokken instanties – 
kinderopvangorganisaties, COA, gemeente, 
consultatiebureau, inspectie en basisscholen – 
is hierbij essentieel. Bij de start is vaak niet alles 
te overzien en zijn er veel zaken te regelen. Toch 
is het goed om ‘gewoon maar te beginnen’ en 
het aanbod gaandeweg, samen met de betrok-
ken partners, steeds beter vorm te geven. Een 

regionaal netwerk kan de kennisdeling verbete-
ren en voorkomt dat elke gemeente het wiel 
steeds opnieuw moet uitvinden.

Meer lezen 
www.sardes.nl
Informatie over asielzoekerspeuters: 
nieuwsbrief, verslag landelijke bijeenkomst, 
publicatie ‘Educatief aanbod voor asielzoe-
kerspeuters en peuters met een status’, en 
de handreiking ‘Peuters in de asielopvang 
naar de peuterspeelzaal’ voor kinderopvang-
organisaties.

www.vng.nl
Informatie voor gemeenten over komst 
asielzoekers en statushouders. De VNG heeft 
een Speciale Editie Vluchtelingen opgesteld: 
https://vng.nl/onderwerpenindex/asiel/
asielbeleid-en-integratie/publicaties/de-staat-
van-de-gemeenten-editie-vluchtelingen

Informatiedocument van OCW voor gemeen-
ten, scholen en schoolbesturen over 
onderwijs aan nieuwkomers bij de vestiging 
van een opvanglocatie of bij de komst van 
leerplichtige nieuwkomers: https://www.coa.
nl/sites/www.coa.nl/files/paginas/media/
bestanden/informatiedocument_onderwijs_
voor_gemeenten_bij_vestiging_opvangloca-
tie.pdf

Advies van de Onderwijsraad over onderwijs 
aan vluchtelingen: https://www.onderwijs-
raad.nl/publicaties/2017/vluchtelingen-en-
onderwijs.-naar-een-efficientere-organisatie-
betere-toegankelijkheid-en-hogere-kwaliteit/
item7508

Bronnen
Beekhoven, S. & Muller, P. (2016). Educatief 
aanbod voor asielzoekerspeuters en peuters 
met een status - Resultaten van een landelijke 
peiling. Utrecht: Sardes.

Onderwijsraad (2017). Vluchtelingen en 
onderwijs. Naar een efficiëntere organisatie, 
betere toegankelijkheid en hogere kwaliteit.
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Op een winterse middag in januari zit ik in het 
warme kantoor van Hans Christiaanse in 
Amersfoort. Hans, ooit begonnen als leer-
kracht en schoolleider, is al jaren betrokken bij 
allerlei landelijke trajecten die erop zijn gericht 
achterstanden te verminderen en mensen die 
dat nodig hebben meer kansen te bieden. 

Wie is Hans Christiaanse?
Hans Christiaanse werkte als schooldirecteur 
in het (speciaal)onderwijs en stapte in 2010 
over naar de onderwijsadviesbranche. Hij zette 
het ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid Noord 
Nederland op en werd in 2012 landelijk 
coördinator ouderbetrokkenheid (Programma 
Ouders en School Samen van het ministerie 
van OCW). Sindsdien is Hans betrokken bij 
diverse projecten die gebruikmaken van de 
netwerkaanpak, zoals Platform Onderwijs2032, 
het Nationaal Preventie Programma ‘Alles is 
Gezondheid’ en het actieprogramma ‘Tel mee 
met Taal’. Sinds juli 2015 is hij werkzaam bij 
Sardes. Hij is betrokken bij diverse projecten 
op het gebied van gezondheid en 
laaggeletterdheid.

Meer samenhang in 
bestrijding laaggeletterdheid

Joke Kruiter

Weet u hoeveel laaggeletterden er in uw gemeente zijn? Hoeveel mensen de 
brieven die u naar inwoners stuurt niet begrijpen, de wegwijzers in de straten 
niet kunnen lezen, of hun weg op Internet niet kunnen vinden? Wat kunt en 
wilt u als gemeente doen om deze laaggeletterdheid aan te pakken en mensen 
weer meer kansen te bieden? Joke Kruiter praat erover met Hans Christiaanse. 
Een gepassioneerd gesprek over laaggeletterdheid, gelijke kansen, gezondheid 
en vooral over wat gemeenten hieraan kunnen doen. 
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Zodra we zitten begint Hans te vertellen over 
het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’, over 
‘Alles is gezondheid’ en over de ‘Alliantie Gelijke 
Kansen’. Wat deze programma’s met elkaar 
gemeen hebben is dat ze zich richten op 
dezelfde doelgroep: mensen die het moeilijk 
hebben in deze maatschappij, die minder 
kansen krijgen dan anderen. Vaak speelt 
laaggeletterdheid daarbij een rol. “1,3 miljoen 
volwassenen van 15 tot 65 jaar beheersen de 
Nederlandse taal onder het niveau van groep 8”, 
vertelt Hans. “Daardoor kunnen zij bijvoorbeeld 
brieven van de gemeente of de belastingdienst 
niet goed lezen, weten zij hun weg onvoldoende 
te vinden op Internet, zijn ze vaker werkloos en 
hebben ze meer schulden. Als deze mensen de 
taal beter beheersen, dan draagt dat ook bij aan 
hun gezondheid, aan werk en aan hun gezin, en 
krijgen ze meer kansen. De drie programma’s 
grijpen wat betreft doelgroep en thematiek dus 
deels in elkaar.”

Verkokerd
Er komt veel op gemeenten af als het gaat om 
programma’s en beleidsstromen die gelijke 
kansen willen bevorderen. Zo is er voor 
kinderen in achterstandssituaties het onderwijs-
achterstandenbeleid en zijn er bredere lande-
lijke programma’s zoals ‘Tel mee met taal’ en 
‘Alles is gezondheid’. Daarnaast heeft elke 
gemeente eigen initiatieven.

“Vaak zijn thema’s zoals onderwijsachterstanden-
beleid, gezondheid en laaggeletterdheid en de 
bijbehorende activiteiten versnipperd belegd in de 
gemeentelijke organisatie”, zegt Hans. “Er zijn 
verschillende ambtenaren bij betrokken, die niet 
altijd op dezelfde afdeling werken of contact met 
elkaar hebben. Het gemeentelijke beleid is dus 
sterk verkokerd, waardoor dingen dubbel worden 
gedaan of juist helemaal niet. Bovendien is er vaak 
geen gezamenlijke visie vanuit het sociale domein. 
Iedereen werkt vanuit zijn eigen specifieke 
invalshoek en er is geen gezamenlijk gedragen 
beeld van hoe we het beste kunnen omgaan met 
achterstanden en het bieden van gelijke kansen.”

Overigens hoeven gemeenten het wiel niet 
allemaal zelf uit te vinden. Er is landelijk al veel 
ontwikkeld en uitgeprobeerd en daar kunnen 
gemeenten bij aansluiten. Zo heeft het Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 
aantal tips en tops op een rijtje gezet voor de 
aanpak van taal binnen de gemeente. Hans 
noemt er een aantal:
• Maak een actuele analyse van het thema 

waarmee je aan de slag wilt gaan en formu-
leer resultaatgerichte opbrengsten.

• Verstevig de contacten met de verschillende 
organisaties die met het thema bezig zijn, en 
zorg dat je de positie van iedere organisatie in 
beeld krijgt. 

• Verstevig de interne contacten op het 
gemeentehuis.

• Zorg voor een gezamenlijke visie en sluit 
daarmee aan bij de gemeentelijke visie op het 
sociale domein.

• Verzamel goede voorbeelden en bouwstenen 
uit het veld en zorg voor rolmodellen en 
ambassadeurs.

• Maak een memo voor de wethouder(s) over 
het belang van de aanpak. Benadruk daarbij 
het bondgenootschap tussen de betrokken 
sectoren.

Tel mee met Taal
‘Tel mee met Taal’ is een landelijk actiepro-
gramma van de ministeries van OCW, SZW 
en VWS. Het programma richt zich op het 
voorkomen en bestrijden van laaggeletterd-
heid en het bevorderen van lezen, aanvul-
lend op het reguliere onderwijs. Het 
programma ondersteunt gemeenten, 
taalaanbieders, werkgevers, bibliotheken en 
maatschappelijke organisaties met instru-
menten, methoden, kennis en expertise. 
Voor de periode 2016-2018 heeft het 
actieprogramma de volgende doelen:
• Tenminste 45.000 Nederlanders verbeteren 

hun taalbeheersing zodanig, dat ze 
aantoonbaar beter scoren op taalbeheer-
sing en maatschappelijke participatie, 
waaronder arbeidsdeelname.
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• Er zijn 1 miljoen kinderen tot 12 jaar bereikt 
met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun 
taalvaardigheid en hun leesplezier toenemen. 

Meer informatie: www.telmeemettaal.nl 

Meer contact
Wat is ervoor nodig om tot meer samenhang te 
komen? En waarom is dat nodig? Hans: “Om met 
de laatste vraag te beginnen: meer samenhang 
in de verschillende beleidsprogramma’s biedt 
belangrijke mogelijkheden. Nu wordt op 
verschillende plekken het wiel uitgevonden, 
denken mensen apart van elkaar na terwijl alles 
in elkaar grijpt, en richten verschillende pro-
gramma’s zich op dezelfde doelgroepen. Meer 
afstemming zorgt ervoor dat burgers met 
minder verschillende programma’s te maken 
krijgen en terecht kunnen bij één loket.”

Volgens Hans helpt het om tot meer samenhang 
te komen als individuele ambtenaren meer 
contact met elkaar hebben, ook over afdelingen 
heen. “Dat zij bijvoorbeeld de samenhang 
tussen laaggeletterdheid, schuldhulpverlening 
en gezondheid in beeld brengen. Wat doet de 
gemeente op deze thema’s en hoe kunnen deze 
thema’s elkaar versterken? Het helpt als er 
iemand binnen de gemeente is die met een 
helicopterview naar het beleid kijkt of als er 
iemand van buiten met die blik meekijkt met de 
gemeente. Ook de VNG kan daarbij een rol 
spelen, bijvoorbeeld door contact te onderhou-
den met de verschillende programmabureaus 
en ministeries, door in beeld te brengen welke 
verschillende beleidsstromen er zijn en hoe die 
in elkaar grijpen, maar ook door mee te denken 
over structuren binnen gemeenten die verkoke-
ring tegengaan.”

Alles is gezondheid
‘Alles is gezondheid’ is een onderdeel van het 
Nationaal Programma Preventie en stelt zich 
ten doel te komen tot een gezonder en vitaler 
Nederland. Aanleiding hiervoor is dat het 
aantal chronisch zieke mensen toeneemt, en 
dat de gezondheidsverschillen tussen groepen

mensen aanzienlijk zijn. ‘Alles is gezondheid’ 
wil deze tendensen keren door een maat-
schappelijke beweging op gang te brengen 
waarin zorg, school, wijk, werk en gezond-
heidsbescherming met elkaar in verband 
worden gebracht. Speerpunten van het 
programma zijn: roken, alcohol, overgewicht, 
depressie en diabetes. Daarnaast is er ruimte 
voor nieuwe acties, waarmee men zich bij 
‘Alles is gezondheid’ kan melden. 
Meer informatie: www.allesisgezondheid.nl

De praktijk
Er zijn verschillende goede voorbeelden, weet 
Hans. “Goede voorbeelden zijn niet alleen 
belangrijk omdat ze laten zien hoe je dingen kunt 
doen, maar ook omdat ze duidelijk maken hoe 
belangrijk het is om met elkaar over thema’s, 
zoals laaggeletterdheid of gezondheid, te praten. 
Zo is er in de provincie Drenthe in het voorjaar 
van 2015 een brede provinciale conferentie over 
laaggeletterdheid georganiseerd, waar alle 
partijen die met laaggeletterdheid te maken 
hebben aanwezig waren. Uit die conferentie is 
het meerjarenbeleidsplan ‘Bondgenootschap 
Drenthe’ voortgekomen en een half jaar later 
tekenden ruim veertig Bondgenoten het 
regionaal Taalakkoord met de overheid. Op 29 
november 2016 was er in de provincie Zeeland 
een vergelijkbare conferentie.”

Hans geeft een ander voorbeeld: in Leerdam 
signaleerden de wethouders dat laaggeletterd-
heid een tweedeling in de gemeente teweeg-
brengt. “De gemeente heeft ingezet op het 
creëren van urgentiebesef omtrent laaggelet-
terdheid, specifiek op het gebied van de 
domeinen werk, zorg en onderwijs. Dat leidde 
tot een gezamenlijke aanpak van alle betrokken 
in de gemeente, ook van werkgevers. Eerst 
hebben de professionals binnen hun eigen 
domein gepraat over laaggeletterdheid en hoe 
daarmee om te gaan. Daarna is er een geza-
menlijke aanpak ontwikkeld. Mensen uit de 
verschillende sectoren vonden elkaar snel op dit 
thema.”
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Ook helpt het 
gemeenten als 
zij ambassa-
deurs vragen om 
mee te denken: 
mensen die zelf 
laaggeletterd 

zijn vertellen waar zij 
dagelijks tegenaan lopen. 

Hans: “De gemeente kan hen 
bijvoorbeeld vragen eens rond te lopen in het 
gemeentehuis, op het station, in het ziekenhuis. 
Waar lopen ze dan tegen aan? Is de bewegwijze-
ring voor hen duidelijk? Zijn brieven van de 
gemeente te begrijpen? Vaak gaat het niet 
alleen om het lezen van teksten, maar hebben 
mensen bijvoorbeeld ook moeite met het lezen 
van plattegronden.”

Wat is er nog nodig?
Er gebeurt dus al van alles, maar wat is er nog 
nodig? Volgens Hans hebben de verschillende 
programma’s en allianties zelf een taak om 
bekendheid te geven aan de mogelijkheden. 
“Vaak hebben (samenwerkende) gemeenten 
onvoldoende zicht op wat er kan op het gebied 
van gelijke kansen, gezondheid en geletterd-
heid. Naast de genoemde landelijke program-
ma’s, zijn er soms ook specifieke aanpakken in 
een bepaalde regio. Zo is er in Noordoost 
Nederland bijvoorbeeld ‘Kansen voor de 
Veenkoloniën’, waar gemeenten en professio-
nals met en van elkaar leren. Het is belangrijk 
dat de verschillende programma’s gezamenlijk 
in beeld brengen waar regio’s behoefte aan 
hebben, dat ze ideeën aanreiken, mensen 
verbinden en middelen beschikbaar stellen. Ook 
van bovenaf is het belangrijk om te zoeken naar 
meer samenhang.”

Hans vertelt dat het onderwijs vaak nog als 
partner wordt gemist in ‘Tel mee met Taal’ en 
‘Alles is gezondheid’. “Weten scholen precies 
welke ouders laaggeletterd zijn? En zo ja, 
kunnen ze daar wat mee? Hoe komt het 
bijvoorbeeld als ouders niet op ouderavonden 
komen? Hebben ze de uitnodiging wel begre-
pen? En zijn leerkrachten in staat om laaggelet-

terdheid van ouders te herkennen? Daarin 
kunnen ook onderwijsbegeleiders een rol 
spelen: zij kunnen leerkrachten alert maken op 
het thema en op de signalen van ouders, en 
ervoor zorgen dat leerkrachten weten waar 
ouders hulp kunnen krijgen.”

Urgentiebesef
Tot slot wijst Hans op het grote belang van het 
creëren van urgentiebesef bij gemeenten en 
hun partners: “Het belangrijkste is dat zij 
beseffen dat het bij laaggeletterdheid om een 
grote groep mensen gaat. Dat het niet alleen 
allochtone inwoners zijn, maar ook autochtone. 
Dat het niet alleen gaat om mensen die niet of 
maar heel weinig naar school zijn geweest, maar 
ook om mensen die de basisschool met het 
juiste taalniveau verlieten, maar later toch 
minder geletterd zijn geworden. Als we allemaal 
beseffen wat dat betekent, dan moeten we daar 
toch samen passende aanpakken voor kunnen 
bedenken.” 

Alliantie Gelijke Kansen
De ‘Alliantie Gelijke Kansen’ is op initiatief 
van het ministerie van OCW gestart vanuit 
het idee dat meer kansengelijkheid nog meer 
samenwerking vereist: het onderwijs, ouders 
en coaches kunnen het niet alleen. De 
Alliantie is het startpunt voor een structureel 
netwerk van lokale, regionale en landelijke 
initiatieven om gelijke kansen voor alle 
kinderen en jongeren in Nederland te 
bevorderen. De ‘Gelijke Kansen Alliantie’ 
nodigt iedereen uit om op zijn of haar eigen 
manier bij te dragen, zodat kinderen met 
dezelfde talenten dezelfde kansen krijgen en 
zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht 
hun achtergrond en het opleidingsniveau of 
de financiële middelen van de ouders.
Meer informatie: www.gelijke-kansen.nl

Meer lezen
www.telmeemettaal.nl 
www.allesisgezondheid.nl
www.gelijke-kansen.nl
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Verlenging van de onderwijstijd kan talentvolle 
kinderen met ongunstige vooruitzichten in het 
onderwijs de kans geven om hun talent te 
ontplooien.

Effectieve onderwijstijdverlenging
Uit onderzoek blijkt dat onderwijstijdverlenging 
aan voorwaarden moet voldoen om effectief te 
zijn (Appelhof, 2009; Driessen e.a. 2010). Zo 
moet het programma een duidelijke doelstelling 
en een duidelijke doelgroep hebben en moet 
het voldoen aan kenmerken van effectief 
onderwijs, zoals hoge verwachtingen, een 
positieve benadering, hoge taakgerichte leertijd, 
bevordering van zelfstandigheid en een sterke 
focus op het verbeteren van resultaten (Appel-
hof, 2009).

In Nederland is in de periode 2009-2013 een 
reeks pilots opgezet die experimenteren met 
verschillende vormen van onderwijstijd-
verlenging. Een van die pilots was de Utrechtse 
Brede School Academie (BSA). Die was zo 

succesvol, dat hij na afloop van de pilotperiode 
is uitgebreid, zowel binnen Utrecht, naar alle 
achterstandswijken, als buiten Utrecht, naar de 
gemeenten Zaanstad en Tiel. Sardes heeft vanaf 
de start een centrale rol gespeeld in de ontwik-
keling van het BSA-concept en -curriculum en in 
de professionalisering van de BSA-docenten. 

Wat maakt de aanpak van de BSA zo succesvol? 
We beschrijven het concept, de uitvoering en 
de resultaten. Ook laten we zien hoe 
we met de principes van de BSA 
verder gaan om ook in 
de voor- en vroeg-
schoolse fase verschil te 
maken voor kinderen 
die dat nodig hebben. 

Wat werkt om de onderwijskansen van kinderen te verbeteren? Die vraag 
stellen beleidsmakers en professionals in het onderwijs zichzelf al sinds de 
invoering van het onderwijsvoorrangsbeleid in de vorige eeuw. Gelukkig weten 
we steeds meer over effectieve interventies in het onderwijs. Die kennis kun-
nen we gebruiken om voorzieningen in te richten, zonder eerst het wiel te 
hoevenuitvinden. Kees Broekhof en Karin Vaessen bespreken zo’n voorziening: 
de Brede School Academie, naschools onderwijs voor talentvolle leerlingen met 
een taalachterstand. 

De Brede School Academie: 
een effectieve interventie

Kees Broekhof en Karin Vaessen

“Deelnemen 

aan de BSA 

wordt gezien 

als een eer”
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Profiel van de BSA
• Doelgroep: 
 leerlingen uit groep 6, 7, 8 en (in Utrecht) 
 de brugklas.
• Selectiecriteria: 
 hoge scores voor rekenen, lagere scores 
 voor taal, sterke leermotivatie.
• Locaties: 
 Utrecht, Zaanstad, Tiel.
• Leerlingaantallen: 
 Utrecht: 390 (waarvan 90 brugklas), 
 Zaanstad: 90, Tiel: 30. 
• Organisatie: 
 bovenschools, verlengde schooldag. 
• Doelen begrijpend lezen: 
 minimaal één niveau omhoog op de Cito-toets.
• Doelen woordenschat: 
 4200 nieuwe woorden.
• Overige doelen: 
 ontwikkeling ‘academische cultuur’.

BSA-imago
Een in het oog springend kenmerk van de BSA 
is het positieve imago, dat vanaf de start doel-
bewust en zorgvuldig is opgebouwd. Dit imago 
is natuurlijk geen doel op zich, het dient als 
aanjager voor de motivatie van alle betrokke-
nen. Deelnemen aan de BSA wordt gezien als 
een eer. Leerlingen worden streng geselecteerd 
en moeten hard werken, er wordt veel van hen 
verwacht. Aanwezigheid, huiswerk maken, thuis 
boeken lezen – dit soort zaken wordt als 
vanzelfsprekend verondersteld. Leerlingen 
weten dit en ouders weten dit. Als leerlingen 
een keer ziek zijn, staan ouders soms na afloop 
bij de BSA om het huiswerk mee te nemen.

Daar staat tegenover dat de leerlingen een 
bijzonder programma krijgen, waarin ze 
constant worden uitgedaagd en tot prestaties 
worden gestimuleerd die zij op school niet 
bereiken. Ook dat is bekend bij de leerlingen en 
de ouders. Geen wonder dus dat er bijna geen 
leerlingen afhaken. Vrijwel iedereen neemt drie 
jaar lang deel aan de BSA en de leerlingen die 
op een vo-school komen met een BSA-brugklas, 
melden zich daar aan voor een vierde jaar. 

BSA-programma
De drie pijlers van het BSA-programma zijn: de 
Leestafel (lezen en praten over de actualiteit), 
werken met teksten (lezen over en onderzoek 
doen naar interessante onderwerpen) en de 
Boekenclub (praten over boeken en leesplezier).

De didactische aanpak voor begrijpend lezen en 
woordenschatinstructie is gebaseerd op 
wetenschappelijke evidentie en bouwt voort op 
wat de meeste leerlingen op school gewend zijn. 
Iedere minuut telt, dus de instructie moet 
glashelder en doelgericht zijn. Alleen dan blijft er 
tijd over voor wat het programma bijzonder 
maakt: de aandacht voor sprankelende gesprek-
ken, die voortkomen uit authentieke nieuwsgie-
righeid – naar het onderwerp, naar de wereld, 
naar elkaars meningen en gedachten. Er is geen 
tijd voor vragen naar de bekende weg, maar wel 
voor vragen waar niemand precies het ant-
woord op weet. Deze gesprekken voeden een 
academische cultuur bij leerlingen en docenten 
(zie ook hieronder) en scherpen de kritische 
geest die we belangrijk vinden bij toekomstige 
burgers in de 21ste eeuw (Broekhof, 2015). 

Academische cultuur
Een academische cultuur is een cultuur die het 
plezier in leren stimuleert. In de BSA is dit 
concept uitgewerkt in drie componenten: 
academische houding (ambitie, nieuwsgierig-
heid en zelfstandigheid), academische vaardig-
heden (debatteren, onderzoeken, presenteren) 
en culturele bagage (algemene kennis en 
omgangsvormen).

Deze cultuur brengen we over via de inhoud van 
het programma, de inrichting van de ruimte 
(met boeken, computers en afbeeldingen van 
succesvolle culturele iconen) en – bovenal – via 
de houding van de docenten. Het zijn de 
docenten die de academische cultuur ‘voorle-
ven’: ook zij zijn ambitieus, nieuwsgierig en 
zelfstandig en zij nemen de leerlingen in deze 
cultuur mee.

Via de academische cultuur proberen we 
leerlingen duurzaam te motiveren en het effect 
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van de BSA uit te breiden naar contexten buiten 
de BSA. Wetenschappelijk onderzoek naar de 
motivatie van de BSA-leerlingen in vergelijking 
met leerlingen in het reguliere basisonderwijs 
laat zien dat BSA-leerlingen niet alleen meer 
gemotiveerd zijn (logisch, want daarop zijn zij 
geselecteerd), maar dat hun motivatie in de loop 
van het schooljaar zelfs nog toeneemt, terwijl 
dat bij andere leerlingen juist afneemt (Horn-
stra, 2015). 

De lat ligt hoog voor leerlingen, maar ook voor 
docenten. De academische cultuur onder docen-
ten wordt gevoed door coaching en training in 
de loop van het schooljaar en door het werken 
en leren in een kennisgemeenschap. Alle 
docenten nemen deel aan de kennisgemeen-
schap, die wekelijks bij elkaar komt en waar 
docenten zich verdiepen in zelfgekozen onder-

werpen, vakliteratuur bespreken, werkwijzen 
verfijnen en zelfstandig vernieuwingen invoeren. 
Deze bijeenkomsten vinden plaats naast de 
gewone lesvoorbereiding (die overigens ook 
gemeenschappelijk gebeurt). 

Resultaten
De resultaten van het programma liegen er niet 
om (zie figuur 1). Uit extern onderzoek naar de 
BSA-leerlingen in Utrecht blijkt dat deze leer-
lingen na drie jaar BSA behoren tot de 25 pro-
cent beste lezers van Nederland. Leerlingen die 
binnenkwamen met gemiddeld een C-score op 
de Cito-toets voor Begrijpend lezen, scoorden na 
drie jaar gemiddeld op A-niveau. En misschien 
nog wel verrassender: ook voor woordenschat 
overstijgen de leerlingen de landelijk gemiddelde 
scores. Een bijzonder resultaat in de wereld van 
onderwijsachterstanden. 

Figuur 1: Cito-scores van BSA-leerlingen in Utrecht, in vergelij-
king met landelijke gemiddelden (Bomhof & Van Aarsen, 2016).
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Van BSA naar TOP-VVE
De bedenkers van de BSA kregen de vraag of de 
werkzame onderdelen van de BSA ook ingezet 
zouden kunnen worden voor jongere doelgroe-
pen van het achterstandenbeleid. Vinci, een 
samenwerkingsverband van Sardes, Oberon en 
de BSA, heeft dat verzoek aangegrepen om een 
concept uit te werken voor ‘TOP-VVE’.

Een aantal kenmerken van de BSA komt hierin 
nadrukkelijk terug, zoals een positief imago, 
hoge verwachtingen van kinderen en profes-
sionals, een academische cultuur, inzet van 
bewezen effectieve werkwijzen, aandacht voor 
woordenschat, het stimuleren van (voor)leesple-
zier en het creëren van een kennisgemeenschap 
voor professionals. Dit concept voor TOP-VVE 
wordt in de loop van 2017 op een aantal locaties 
uitgevoerd. De resultaten worden in kaart 
gebracht door wetenschappelijk onderzoek. Dat 
maakt het voor ons mogelijk om dit nieuwe 
concept te evalueren en aan te scherpen totdat 
het optimaal rendeert. 

De BSA in het achterstandenbeleid 
in Zaanstad
“De BSA is een waardevolle aanvulling op het 
achterstandenbeleid in Zaanstad. Achterstan-
denbeleid is meestal gericht op de zwakste 
leerlingen. In de BSA gaat het echter niet 
alleen om het verminderen van achterstan-
den, maar ook om het stimuleren van talent. 
Dit zijn leerlingen die we soms over het hoofd 
zien, omdat ze eigenlijk niet opvallen. Het zijn 
niet de zwakste leerlingen, maar hun taalach-
terstand verhindert hen wel om hun talenten 
te ontwikkelen. En dat is precies waar de BSA 
aan werkt.” Jasper Varwijk, Strategisch Adviseur 
Onderwijs, gemeente Zaanstad 

BSA in het achterstandenbeleid
De BSA is typisch een onderwerp voor het 
gemeentelijk achterstandenbeleid. Het school-
overstijgende karakter nodigt de gemeente uit 
om de regierol te pakken bij het realiseren van 
een dergelijke voorziening. De BSA past in een 



41Nieuwe ronde, gelijke kansen

samenhangende beleidslijn voor achterstanden-
bestrijding, die begint in de voorschoolse sector 
en wordt doorgezet in het basis- en voortgezet 
onderwijs: VVE voor de jongsten, taalbeleid 
binnen het reguliere onderwijs en extra 
voorzieningen voor leerlingen die dat nodig 
hebben. De hierboven gepresenteerde resulta-
ten laten zien dat extra voorzieningen nodig en 
lonend kunnen zijn. De gemeente kan hier een 
sturende rol in spelen, door een visie op het 
achterstandenbeleid te formuleren, besturen op 
een lijn te brengen en middelen onder voor-
waarden in te zetten. 

De Brede School Academie blijkt een enorm 
potentieel aan te boren en een verrassende 
dynamiek teweeg te brengen bij ouders en 
kinderen. Dat maakt de BSA een waardevol 
instrument voor gemeenten en besturen die in 
het kader van achterstandenbeleid op zoek zijn 
naar interventies die niet alleen resultaat 
boeken, maar ook zorgen voor positieve energie 
in het onderwijs.
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Over Sardes
Onderzoeks- en adviesbureau Sardes wil de ontwikke-
lingskansen van kinderen en jongeren vergroten. Wij 
voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstuk-
ken over onderwijs, opvang en opvoeding.  Wij brengen 
wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar en komen 
samen met opdrachtgevers tot adequate oplossingen 
en effectieve werkwijzen.

Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert 
landelijke educatieve vernieuwingsprogramma’s. Als 
netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties 
die aanvullende diensten leveren. In het dynamische 
werkveld van onderwijs en jeugd wil Sardes een profes-
sionele en toonaangevende speler zijn, die vernieuwende 
ontwikkelingen aanjaagt, begeleidt en evalueert.
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