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Voorwoord 
 

Met onze kinderopvang-, onderwijspartners en het consultatiebureau werken wij samen om 

onderwijsachterstanden bij kinderen te voorkomen en verminderen. De basis hiervoor is in onze 

gemeente goed. De komende jaren willen wij ons richten op het verduurzamen van deze basis en 

waar mogelijk of nodig de gezamenlijke inzet verbeteren of versterken.  

De aanpak van onderwijsachterstanden bij kinderen bekijken wij hierbij ook met een bredere blik. 

Wij willen dat onze Papendrechtse jeugdigen veilig en gezond opgroeien. Het preventief wegnemen 

van mogelijke onderwijsachterstanden is van groot belang om dit te kunnen bereiken. Door een 

goede samenwerking tussen professionals die actief bezig zijn met onze kinderen, van 

kinderopvangmedewerkers, basisschoolleerkrachten tot aan schoolmaatschappelijk werk tot aan 

onze eigen jeugdwerkers van Suppord kunnen we meer bereiken voor onze jeugd. Daarnaast hopen 

we door slimme inzet van ons onderwijsachterstandenbeleid de druk op individuele jeugdhulp te 

kunnen doen afnemen door preventief ondersteuning te bieden aan risicogroepen. 

Niet alleen de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid gaan wij samen doen. Ook bij het 

ontwikkelen van deze beleidsnota hebben wij onze partners betrokken en hun input meegenomen. 

Ik zie er naar uit de in deze nota benoemde richting met de kinderopvang, het onderwijs en andere 

partners te gaan uitvoeren.  

 

Kees De Ruijter, Wethouder Onderwijs 

September 2020 
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Inleiding en leeswijzer 
 

De gemeente Papendrecht wil alle kinderen een goede start bieden. Het gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is een van de terreinen waarmee de gemeente beoogt dit te 

bereiken. Met het OAB richten wij ons op het verminderen en voorkomen van 

onderwijsachterstanden van kinderen vanaf 2,5 jaar tot het moment dat zij het basisonderwijs 

verlaten. Een onderwijsachterstand zien wij als een breed begrip; van bijvoorbeeld sociaal-

emotionele achterstand als gevolg van een taalachterstand tot cognitieve achterstanden door een 

taalachterstand. Investeren in het voorkomen van achterstanden loont, blijkt uit onderzoek1. Daarom 

blijft de gemeente samen met haar partners juist die kinderen die het nodig hebben ondersteunen in 

hun ontwikkeling.   

 

Deze beleidsnota beschrijft wat wij met onze partners doen om deze ondersteuning te bieden. In 

hoofdstuk 1 geven wij een korte terugblik en schetsen wij onze visie voor de komende periode. 

Vervolgens zijn in hoofdstuk 2 en 3 het doel en de initiatieven rondom voorschoolse educatie en 

onderwijsachterstandsbestrijding in de schoolse periode opgenomen. Hoofdstuk 4 geeft weer welke 

overkoepelende thema’s er binnen het beleid van belang zijn. De raakvlakken van dit OAB met 

andere beleidsterreinen beschrijven wij in hoofdstuk 5. De financiële paragraaf is opgenomen in 

hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 volgt tot slot een uitvoeringsagenda, waar de onderwerpen waarmee wij 

in onze gemeente de komende drie jaar aan de slag gaan, in zijn opgenomen. In de bijlagen zijn de 

landelijke ontwikkelingen geschetst en een overzicht van de rollen en verantwoordelijken van de 

OAB-partners in Papendrecht.  

 

De belangrijkste afspraken uit deze beleidsnota worden opgenomen in een brede 

samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Papendrecht begin 2021 met relevante partners wil 

ondertekenen.    

                                                           
1 Alle kinderen die aan een voorschoolse voorziening deelnemen gaan vooruit in hun ontwikkeling. Kinderen uit de 
doelgroep van voor- en vroegschoolse educatie gaan echter significant meer vooruit. Zie Leseman, P., & Veen, A. (2016). 
Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse voorzieningen. Resultaten uit het pre-COOL 
cohortonderzoek. Rapport 947. Amsterdam: Kohnstamm Instituut; en Valenti J.E. & Tracey D.H. (2009). Full-Day, Half-Day, 
and No Preschool Effects on Urban Children’s First-Grade Reading Achievement. Kean University, NJ. 
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1. Onderwijsachterstandenbeleid in de gemeente Papendrecht 
 

Met onze partners bij het consultatiebureau, in de kinderopvang en het onderwijs werken wij samen 

aan het voorkomen van onderwijsachterstanden en het bieden van ontwikkelingskansen bij 

kinderen. Hier schetsen wij de context van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB), 

blikken we kort terug op de initiatieven die er al zijn en beschrijven we onze visie voor de toekomst.  

 

 1.1 Context 
 

Gemeenten in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende en een 

gespreid aanbod aan voorschoolse educatie2. Om de voor- en vroegschool goed op elkaar aan te 

laten sluiten zijn de kinderopvang, het onderwijs en de gemeente gezamenlijk aan zet3. Daarnaast 

kunnen gemeenten het onderwijs (financieel) ondersteunen om onderwijsachterstanden in de 

schoolse periode te verminderen4. Het tegengaan van (taal)achterstanden vraagt dus samenwerking 

van meerdere partijen die betrokken zijn bij kinderen met een (risico op) (taal)achterstand. Wij 

werken in Papendrecht daarom actief samen met de jeugdgezondheidszorg (waaronder het 

consultatiebureau), kinderopvang en de basisscholen. 

 

Enkele landelijke ontwikkelingen, die in bijlage 1 nader zijn toegelicht, vragen om aanpassingen aan 

ons voorschools aanbod. Vanaf 1 augustus 2020 moeten de aanbieders ve van onze gemeente meer 

uren gaan aanbieden aan peuters met een (risico op een) achterstand. Vanaf 1 januari 2022 moet er 

daarnaast extra uren van een hbo-geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker / coach voor de ve-

groepen worden ingezet. Om deze ontwikkelingen te kunnen uitvoeren, krijgen wij als gemeente ook 

extra middelen vanuit het Rijk. Onze bijdrage vanuit het Rijk stijgt van € 200.000 in 2018 naar 

(voorlopig) bijna € 616.000 in 20205. Dit is niet alleen om deze ontwikkelingen te kunnen financieren, 

maar ook het gevolg van een verandering in de verdelingssystematiek van de Rijksmiddelen voor 

onderwijsachterstanden. Vanaf 1 januari 2019 krijgen po-scholen en gemeenten de middelen 

toegekend op basis van vier indicatoren (schuldsanering, land van herkomst van de ouders, 

verblijfsduur in Nederland van de moeder, opleidingsniveau van beide ouders)6. Voorheen was dit 

enkel op basis van het opleidingsniveau van ouders.  

 

 1.2 Terugblik  
 

Deze landelijke ontwikkelingen hebben ons de gelegenheid gegeven om met onze 

samenwerkingspartners het huidige OAB en de wensen voor de toekomst te bespreken.   

 

In onze gemeente werken gemeente, kinderopvangaanbieders en basisscholen aan een aanbod voor 

kinderen met een risico op een onderwijsachterstand. De gemeente ondersteunt de kinderopvang en 

het onderwijs met haar OAB. Zo hebben wij het aanbod van voorschoolse educatie, waardoor 

                                                           
2 Wet op Primair Onderwijs (Wpo), artikel 166 
3 Wpo, artikel 167. 
4 Wpo, artikel 165. 
5 De bedragen worden jaarlijks vastgesteld op basis van vier indicatoren (zie hierboven) en kunnen variëren afhankelijk van 
de ontwikkelingen in de populatie. Zie voor meer toelichting: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-315.html 
6 Voor scholen in het po wordt ook de indicator ‘gemiddeld opleidingsniveau van moeders van kinderen op de school’ 
meegewogen. 



 

6 
 

peuters met een taalachterstand een verrijkt taalaanbod in de opvang ontvangen en daarnaast de 

Wereldklas, een schakelklas op de Anne Frank School, waar NT2-leerlingen7 les krijgen. 

 

In 2019 heeft de gemeente met betrokken 

partners uit de kinderopvang, het onderwijs 

jeugdgezondheidszorg en het 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

PO Drechtsteden gesproken en wij zien met 

elkaar mogelijkheden om een verbeter- en 

verdiepingsslag te maken en de goede basis 

die wij met elkaar hebben opgezet, te 

verduurzamen.  

Uit de gesprekken met onze partners blijkt 

dat onder meer de doelgroepdefinitie, de 

informatie-uitwisseling en initiatieven of 

activiteiten in de schoolse periode 

onderwerpen zijn om mee aan de slag te gaan. 

 

 1.3 Visie 2021-2024 
 

 

Wij beginnen niet vanaf nul om deze visie te realiseren. De afgelopen jaren is er een fundament 

gelegd om onderwijsachterstanden in Papendrecht te verminderen. Hierop willen we de komende 

jaren voortbouwen en deze basis verduurzamen. Dat betekent dat wij ons de komende periode 

richten op het verankeren van voorzieningen en, waar nodig, het verbeteren en versterken van de 

voorzieningen.  

 

  

                                                           
7 NT2 staat voor Nederlands als tweede taal; de moedertaal van deze leerlingen is niet Nederlands.  
 

Een goede start voor kinderen betekent voor de gemeente Papendrecht dat wij duurzaam 

investeren in de voorschoolse periode. Peuters vanaf 2,5 jaar met een risico op een 

onderwijsachterstand worden door het voorschoolse aanbod extra gestimuleerd om een 

achterstand te voorkomen of in te lopen. Daarbij streven wij naar maximaal bereik zodat alle 

peuters die risico lopen op een achterstand gebruikmaken van de voorschoolse voorzieningen die 

de gemeente heeft.  

 

Wij realiseren ons echter dat niet alle achterstanden bij de start in het onderwijs verdwenen 

zullen zijn, onder andere doordat kinderen mogelijk tussentijds instromen in het onderwijs. Om 

die reden zullen wij, samen met onze onderwijspartners, ook investeren in de vroegschoolse 

periode van Papendrechtse leerlingen. 



 

7 
 

2. Voorschoolse educatie in Papendrecht 
 

In onze visie beschrijven wij dat we een goede start voor kinderen belangrijk vinden. Daarom 

investeren wij duurzaam in de voorschoolse periode (bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar). Dit hoofdstuk 

gaat over de manier waarop we de voorschoolse educatie (ve) voor deze kinderen in Papendrecht 

willen gaan inzetten in de periode 2021-2024. 

 

 2.1 Doel en doelgroep 
 

Doel 

Met ve willen wij bereiken dat peuters zoveel mogelijk zonder achterstand in het basisonderwijs 

starten. Kinderen met (een risico op) een (taal)achterstand kunnen vanaf 2,5-jarige leeftijd 

gedurende 1,5 jaar tijd gebruikmaken van ve. Het ve-aanbod is toegespitst op taalverwerving en het 

verminderen van (taal)achterstanden en wordt aangeboden door vve-gecertificeerde 

kinderopvangorganisaties in Papendrecht.  

 

Doelgroep 

Om de juiste kinderen gebruik te laten maken 

van het aanbod hebben wij een 

doelgroepdefinitie opgesteld8. In Papendrecht 

hebben wij dat in 2012 voor het laatst gedaan. 

In de praktijk wordt deze niet meer zo 

toegepast9 en past het consultatiebureau sinds 

2018 de aangepaste definitie toe voor een 

indicatie voor ve10. De afgelopen jaren waren er 

jaarlijks ongeveer 45 kinderen – van de in totaal 

ongeveer 325 kinderen die in een kalenderjaar 

rond de 2-jarige leeftijd het consultatiebureau 

bezoeken – die aan deze aangepaste definitie 

voldeden. Er zijn derhalve bijna 70 peuters (2,5 

tot 4 jaar) die gebruik zouden kunnen maken van ve op een gegeven teldatum in het jaar11. 

 

Omdat wij ve willen aanbieden juist aan die peuters die het nodig hebben, maar ook gezien ons 

verruimde budget en onze wens om zo veel mogelijk peuters zonder (taal)achterstand aan het 

basisonderwijs te laten starten, hebben wij de doelgroepdefinitie voor ve voor de komende jaren 

aangepast. Dit past ook goed in ons brede jeugdbeleid waar preventie een belangrijk speerpunt is. 

Door de doelgroep te verruimen, verwachten we preventief meer achterstanden bij kinderen te 

kunnen voorkomen.  

 

 

 

 

                                                           
8 Het gaat hier om een definitie voor kinderen met een taalachterstand. In de landelijke context heten deze kinderen 
doelgroepkinderen die volgens een door de gemeente met partners vastgestelde doelgroepdefinitie worden geïndiceerd.  
9 De doelgroepdefinitie uit 2012 gaat onder andere uit van ‘leerlinggewichten’, die tot 2018 werden toegekend aan 
leerlingen in het basisonderwijs en waren gebaseerd enkel op opleidingsniveau van de ouders.  
10 Te weten: In Papendrecht woonachtige kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een taalachterstand. 
11 Dit is af te leiden van de 45 indicaties per jaar (deze peuters zijn 1,5 jaar lang ve-peuter en 45*1,5 = 68). 
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De nieuwe definitie luidt: 

 

 

Deze aangepaste definitie betekent dat er meer peuters in aanmerking gaan komen voor ve, van 

bijna 70 die nu geplaatst kunnen worden. Dit verandert naar mogelijk 90 tot 100 geïndiceerde 

kinderen op jaarbasis 12. Deze aanpassing en verbreding past bij de verankering van ons aanbod in de 

gemeente.  

 

Wij houden de groei van het aantal indicaties bij via het consultatiebureau en de werkgroep vve, 

waarin de kinderopvang, gemeente en het consultatiebureau ontwikkelingen in de uitvoering 

bespreken. Daarnaast gaan wij jaarlijks de definitie evalueren in onze werkgroep vve13 om te zorgen 

dat wij juist die kinderen bereiken die ve nodig hebben. Dit doen wij door in de werkgroep met elkaar 

het aantal indicaties en de bereikcijfers te bespreken en een gesprek te voeren of we in Papendrecht 

met de definitie nog steeds die kinderen bereiken die ve nodig hebben.  

 

In de komende periode gaan wij:  

 een aangepaste definitie voor de ve-doelgroep toepassen. 

                                                           
12 Volgens de landelijke definitie van een ve-peuter, die uitgaat van de vier indicatoren uit de verdeelsystematiek zoals 
beschreven in hoofdstuk 1.1, kent Papendrecht 70 ve-peuters.  
13 De werkgroep vve bestaat uit vertegenwoordigers van de kinderopvang, het onderwijs, het consultatiebureau, het 
samenwerkingsverband en de gemeente.  

Een peuter in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar behoort tot de doelgroep en komt in aanmerking voor een 
ve-indicatie wanneer:  
 Het kind negatief scoort op ontwikkelingsgebied taal (Van Wiechenonderzoek item 41 en 42 

bij 2 jaar)*  
EN 

 Een van beide ouders of ouder geen startkwalificatie heeft. Dat betekent dat de ouder geen 
vwo-, havo-, mbo2- of hoger diploma heeft. Voor buitenlandse diploma’s wordt gekeken met 
welk niveau ze vergelijkbaar zijn OF 

 Beide ouders van het kind statushouder zijn (en minder dan 5 jaar in Nederland) OF 
 Het kind opgroeit in een taalarme of onvoldoende stimulerende omgeving OF  
 Er sprake is van een (dreigende) ontwikkelachterstand bij het kind op sociaal-emotioneel 

gebied, vastgesteld op basis van de omgevingsanalyse van het consultatiebureau. Hierbij 
moet duidelijk zijn dat deze achterstand kan worden verbeterd of verholpen door deelname 
aan ve.  
 

Niet alles is te vatten in criteria. Vanuit de deskundigheid en ervaring mag het consultatiebureau 

gemotiveerd afwijken van de hierboven opgenomen criteria en besluiten dat een peuter een ve-

indicatie krijgt. Indien nodig wordt dit overlegd met een collega of met de kinderopvang. De 

motivatie wordt vermeld in het kind-dossier.  

 

Waar sprake is van een (dreigende)ontwikkelachterstand op sociaal-emotioneel gebied, 

motorisch gebied of op het gebied van zelfredzaamheid onderzoekt het consultatiebureau ook de 

mogelijkheden voor andere ondersteuning.  

 

*Het betreft een negatieve score in de moedertaal. Wanneer de moedertaal niet Nederlands is, 

wordt gekeken hoe de taalontwikkeling in de moedertaal verloopt 
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 het aantal ve-peuters bijhouden om te volgen hoeveel de doelgroep groeit ten opzichte van 

eerdere jaren.  

 de definitie jaarlijks evalueren in onze werkgroep vve.  

 

 2.2 Indicatie en toeleiding 
 

Indicatie 

De gemeente ziet bij voorkeur alle kinderen die dit nodig hebben gebruikmaken van ve. Van de 

momenteel circa 70 peuters met een ve-indicatie in de leeftijd zijn er rond de 45 ve-peuters die 

daadwerkelijk de ve bezoeken (64% bereik). De redenen waarom ouders geen gebruik maken zijn op 

dit moment niet bekend. Ons bereik ligt wel lager dan gehoopt en ook lager dan wat in andere 

gemeenten gebruikelijk is (circa 85%). Het is dus noodzaak hier stevig op in te gaan zetten.  

 

Dit doen wij door alle ouders en kinderen in Papendrecht uit te blijven nodigen voor een bezoek aan 

het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige stelt tijdens het tweejarig consult doorgaans vast of 

een peuter ve nodig heeft. Dat doet de jeugdverpleegkundige op basis van het in de 

doelgroepdefinitie genoemde Van Wiechenonderzoek. Het Van Wiechenonderzoek is een valide 

hulpmiddel om op systematische wijze de taalontwikkeling van baby’s, peuters en kleuters in kaart te 

brengen in combinatie met de overige ontwikkelingsvelden14. 

 

Tijdens alle consulten geeft het consultatiebureau uitleg over de kortdurende peuteropvang en over 

ve en worden ouders met een ve-peuter gestimuleerd van het aanbod gebruik te maken. Na de 

indicatiestelling op 2-jarige leeftijd kan een peuter met 2,5 jaar starten met het aanbod15.  

 

Soms zijn er ook kinderen bij wie een achterstand na de 2-jarige leeftijd naar voren komt. Mochten 

pedagogisch medewerkers achterstanden signaleren bij een kind dat nog geen ve-indicatie heeft, dan 

kan – na toestemming van ouders – een extra consult of advies bij het consultatiebureau worden 

aangevraagd. Het consultatiebureau kan op basis van dit extra consult alsnog besluiten een indicatie 

af te geven. Daarnaast gaan wij, in tegenstelling tot het verleden, ook na 3-jarige leeftijd een 

indicatie afgeven. Dit om zo veel mogelijk kinderen voor de vierjarige leeftijd die dit nodig hebben, in 

aanraking te laten komen met het verrijkte aanbod in de voorschool, en om zo de overgang naar het 

basisonderwijs te versoepelen. Natuurlijk is daadwerkelijk gebruik van het ve-aanbod na 3-jarige 

leeftijd afhankelijk van beschikbaarheid van ve-plaatsen bij de aanbieders. Wij zullen deze 

verandering daarom ook evalueren in de werkgroep vve om te zien of wij hiermee het gewenste doel 

van een aanbod voor die kinderen die het nodig hebben, bereiken. Bij de bespreking van latere 

indicering nemen wij mee dat het voor het onderwijs en voor de onderwijsloopbaan van het kind 

wenselijk is dat kleuters de Nederlandse taal beheersen. Wij bespreken dan ook of het wenselijk is 

peuters die op 3-jarige leeftijd de Nederlandse taal nog (onvoldoende of) niet beheersen, deel te 

laten nemen aan ve. Voor de evaluatie houden wij bij hoeveel indicaties op latere leeftijd worden 

gegeven, hoeveel kinderen die op latere leeftijd een indicatie krijgen ook daadwerkelijk gebruik 

maken van het aanbod en of de kinderopvang en scholen een verandering bemerken door deze 

aanpassing.  

 

Met elkaar bespreken wij tot slot ook de redenen waarom ouders geen gebruik maken van het 

aanbod en bepalen op basis daarvan acties om het bereik te verhogen. 

                                                           
14 https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=47&rlpag=2720  
15 Vanaf 2 jaar en 3 maanden kan het kind gaan wennen door te starten in het reguliere peuteraanbod.  

https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=47&rlpag=2720
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In de komende periode gaan wij:  

 door met indiceren op 2-jarige leeftijd, en ook latere indicering (na 2-jarige leeftijd) toepassen.  

 de latere indicering en het bereik in de werkgroep vve evalueren.  

 aanvullende acties met elkaar bespreken en uitvoeren om het bereik te verhogen. 

 

 

 

Toeleiding 

We willen dat zo veel mogelijk kinderen die het nodig hebben, gebruik maken van ve. Daarom is het 

ook belangrijk dat ouders niet alleen geïnformeerd worden over ve maar ook actief begeleid worden 

bij een aanmelding bij een kinderopvangorganisatie. Het blijft echter de eigen verantwoordelijkheid 

en keuzevrijheid van ouders om wel of geen gebruik van het aanbod te maken. Om te zorgen dat 

zoveel mogelijk peuters gebruikmaken van het aanbod, gaan het consultatiebureau en de 

kinderopvang zich de komende jaren nog meer richten op het stimuleren van ouders en het actief 

begeleiden van ouders. Dit gaat zij doen door de samenwerking in het toeleiden te intensiveren. 

Informatie over indicaties en aanmeldingen wordt hiervoor actief gedeeld. In het kader van privacy 

vragen wij ouders bij de indicatiestelling om toestemming zodat het consultatiebureau informatie 

over hun peuter (naam, geboortedatum) kan delen met de ve-aanbieders16.  

 

In onze werkgroep vve bespreken wij daarnaast ieder kwartaal de bereikcijfers (zie ook verderop in 

hoofdstuk 4.5) en bespreken wij welke acties nog meer nodig kunnen zijn om het bereik te vergroten.  

 

In de komende periode gaan wij:  

 de toeleiding intensiveren door informatie actief te delen tussen consultatiebureau en ve-

aanbieders. 

 ieder kwartaal de bereikcijfers bespreken in de werkgroep vve. 

 

 2.3 Aanbod en uitvoering voorschoolse educatie 

 

Een peuter met een ve-indicatie kan in Papendrecht op zeven verschillende locaties van twee 

aanbieders ve volgen. Ouders hebben de vrijheid om een passende locatie te kiezen (afstand, in 

relatie tot basisschool). Op de ve-locaties wordt gewerkt met de landelijk erkende ve-programma’s 

Piramide en Uk & Puk, of met de methode opbrengst gericht werken, waarbij deze programma's 

worden gebruikt als bronnenboek. Piramide is een educatieve aanpak voor kinderen van 0 tot 7 jaar. 

                                                           
16 Zaken omtrent privacy en de invloed van de Algemene Verordening Gegevensbescherming werken wij uit in de 
samenwerkingsovereenkomst.  
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Het doel van het programma is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school. 

Het stimuleert een brede ontwikkeling bij jonge kinderen om (taal)achterstanden te voorkomen of in 

te lopen. Uk & Puk is een educatieve aanpak voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In de aanpak is aandacht 

voor vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en 

zintuiglijke ontwikkeling en rekenen.  

 

Onze basis voor ve is goed. Toch blijven wij hier niet stilstaan. Naast landelijke ontwikkelingen om het 

aanbod te versterken (zie hierna), gaan wij in Papendrecht ook aandacht besteden aan het 

versterken van de educatieve kwaliteit in de voorscholen. Hoe wij dat met de ve-aanbieders willen 

gaan inrichten gaan wij in 2021 met elkaar bespreken. Hiervoor heeft de gemeente een nieuwe 

subsidieregeling voor aanvullende OAB-initiatieven ontwikkeld. Via deze OAB-regeling willen wij ve-

aanbieders maar ook basisscholen uitnodigen initiatieven in te zetten die gericht zijn op het 

voorkomen of verminderen van onderwijsachterstanden of het vergroten van de kwaliteit van het 

huidige aanbod. Op deze manier verduurzamen wij met onze partners de OAB-voorzieningen in onze 

gemeente.  

 

Ook de landelijke ontwikkelingen vragen nog onze aandacht de komende jaren. Ten eerste hebben 

we vanaf 1 augustus 2020 het aantal uren ve uitgebreid van minimaal 600 naar 960 uur ve in 1,5 jaar 

(overeenkomend met gemiddeld 16 uur ve in plaats van 10 uur per week gedurende 40 weken per 

jaar). In overleg met de ve-aanbieders wordt er in onze gemeente vanaf 1 augustus 16 uur per week 

(4 dagdelen van 4 uur)17 ve aangeboden aan peuters met een ve-indicatie18. Als gemeente komen wij 

ouders van een ve-peuter tegemoet in de kosten voor ve door de helft van de uren te vergoeden. Dit 

doen wij niet rechtstreeks aan ouders, maar via de aanbieders. Ook komen wij de ve-aanbieders 

tegemoet in de kosten voor het ve-aanbod, omdat wij een duurzaam aanbod willen realiseren. Ve is 

namelijk, zo blijkt uit landelijk onderzoek19, een duurdere vorm van educatie en opvang dan reguliere 

kinderopvang. Dit doen wij, in tegenstelling tot de vorige periode, via een subsidieregeling ve-

aanbod. Wij zullen deze nieuwe subsidieregeling in 2022 met onze ve-aanbieders evalueren door met 

elkaar het gesprek aan te gaan over de nieuwe systematiek, de veranderingen ten opzichte van de 

vorige situatie te bespreken en eventuele wensen voor aanvullende aanpassingen in kaart te 

brengen.   

 

De tweede landelijke ontwikkeling is de verplichting om vanaf 1 januari 2022 een hbo-geschoolde 

pedagogisch beleidsmedewerker / coach (mee) te laten werken op iedere ve-locatie. Wij hebben in 

overleg met de ve-aanbieders ervoor gekozen de aanbieders al vanaf 1 januari 2021 de gelegenheid 

te bieden een hbo’er in te zetten volgens de wettelijke kaders. Wij komen de kinderopvangpartners 

tegemoet in de kosten hiervoor. De wijze van financiering van deze inzet – via een uurprijsvergoeding 

– evalueren wij met de partners wanneer wij de gehele subsidieregeling ve-aanbod evalueren (zie 

hierboven). Daarnaast stellen de ve-aanbieders samen met ons een functiebeschrijving op voor de 

taken van deze nieuwe hbo’er.  

 

In de komende periode gaan wij:  

 een hbo’er in de ve introduceren, vanaf 1 januari 2021 indien mogelijk en verplicht vanaf 1 

januari 2022, waarbij we gezamenlijk een functiebeschrijving opstellen.  

                                                           
17 Aanbieders zijn echter vrij om een andere invulling te geven aan het aantal dagdelen / uren ve, mits er wordt voldaan aan 

het criterium 960 uur ve gedurende 1,5 jaar en aan de overige eisen uit de subsidieregeling 
18 Peuters zonder ve-indicatie die ook de peuteropvang bezoeken, gaan in totaal 8 uur per week naar de opvang.  
19 Zie https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/peuterwerk-kinderopvang/publicaties/publicatie/6209-
kostprijsvergelijking-peuteropvang-en-dagopvang-2017 

https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/peuterwerk-kinderopvang/publicaties/publicatie/6209-kostprijsvergelijking-peuteropvang-en-dagopvang-2017
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/peuterwerk-kinderopvang/publicaties/publicatie/6209-kostprijsvergelijking-peuteropvang-en-dagopvang-2017
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 de educatieve kwaliteit van ve verder versterken via een nieuwe OAB-subsidieregeling.  

 de subsidieregeling voor ve-aanbod, inclusief uurprijsvergoeding voor inzet hbo’er, evalueren 

met ve-aanbieders. 
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3. Onderwijsachterstandenbestrijding in de basisschool 
 

In het vorige hoofdstuk stonden de aanpak en uitvoering centraal om te zorgen dat peuters met zo 

min mogelijk achterstand het basisonderwijs instromen. In dit hoofdstuk schetsen wij de 

ondersteuning die wij als gemeente willen gaan bieden in het basisonderwijs om het ingezette beleid 

tot 4 jaar voort te zetten in de schoolperiode.  

 

 3.1 Doel en doelgroep 
 

Het onderwijs is primair verantwoordelijk voor het 

onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in hun scholen. Ons 

gezamenlijk doel is dat leerlingen in de 

basisschoolleeftijd hun (taal)achterstand (nog) verder in 

te lopen zodat zij zonder, of met een zo klein mogelijke, 

onderwijsachterstand in het voortgezet onderwijs 

kunnen starten. Ongeveer 12% van de in Papendrecht 

schoolgaande leerlingen loopt een risico op een 

onderwijsachterstand volgens de landelijke definitie20. 

Voor Papendrecht stellen wij gezamenlijk de volgende 

doelgroepdefinitie vast voor de schoolgaande leerling:  

 

 

Omdat wij tot 2020 nog geen gezamenlijke inzet pleegden vanuit OAB, gaan wij deze definitie met 

onze partners evalueren en waar nodig bijstellen. Dit doen wij door jaarlijks met elkaar te bespreken 

of de definitie aanpassing behoeft omdat er mogelijk kinderen gemist worden, die aanvullend 

taalaanbod nodig hebben. Daarnaast gaan wij via de werkgroep vve volgen wat de omvang van deze 

doelgroep is.  

 

In de komende periode gaan wij:  

 de doelgroepdefinitie evalueren. 

 de omvang van de doelgroep monitoren. 

 

 

 

                                                           
20 Zie https://dashboards.cbs.nl/v1/onderwijskansen_180543/ 
De landelijke definitie wordt gebruikt als basis om de Rijksmiddelen voor OAB te verdelen. Daarnaast geeft deze informatie 
een inzicht in de mogelijke populatie. Aangezien gemeenten zelf de doelgroep kunnen bepalen, kunnen de daadwerkelijke 
aantallen verschillen.  

Een kind in de basisschoolleeftijd behoort tot de doelgroep wanneer er: 

 Sprake is van een ve-indicatie uit de peuterleeftijd OF 

 In het basisonderwijs een taalachterstand in de Nederlandse taal wordt geconstateerd op 

basis van het volg- of toetssysteem.  

 

Het gaat hierbij niet om een leerachterstand vanwege een specifieke leerstoornis of 

taalontwikkelingsstoornis. 

https://dashboards.cbs.nl/v1/onderwijskansen_180543/
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 3.2 Uitvoering 
 

Zoals gezegd is het onderwijs primair aan zet voor het OAB in hun scholen. Sommige scholen 

gebruiken in de vroegschoolse periode (groep 1 en 2) een vve-programma dat aansluit bij de vve-

programma’s uit de voorschool. Met deze vve-programma’s werken de scholen aan de inhoudelijke 

doorgaande lijn voor kinderen (zie ook hoofdstuk 4.1) en is er een verrijkt taalaanbod in de klas.  

 

In 2020 hebben wij voor het eerst een Wereldklas voor meertalige kinderen medegefinancierd. Dit is 

een klas specifiek voor kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond (zogenoemde NT2-

leerlingen) uit onze gemeente. Ook is er een pilot geweest gericht op het screenen van alle 4-jarigen 

op taalontwikkeling door een logopedist. We onderzoeken of dit blijvend nodig is in het kader van de 

selectie voor vroegschoolse educatie.  

 

De komende periode willen wij het onderwijs in de gelegenheid stellen (deze of andere) initiatieven 

gericht op het verminderen van (taal)achterstanden uit te voeren, bijvoorbeeld voor kleuters die de 

Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen. Deze initiatieven moeten voldoen aan de wettelijke 

kaders21 en erkend effectief zijn. Bronnen die daarbij kunnen worden gebruikt zijn onder andere 

onderzoeken van het Centraal Planbureau22, Sardes23 en de databank Effectieve Jeugdinterventies24.  

 

Om onze middelen zo effectief mogelijk in te zetten, 

zullen wij met het onderwijs de opbrengsten van de 

initiatieven actief monitoren (zie ook hoofdstuk 4). Het 

gaat hierbij om het monitoren van het bereik en de 

behaalde resultaten (te denken valt aan het vergroten 

van de woordenschat, maar ook het verbeteren van het 

welbevinden van deelnemende leerlingen). Om er zeker 

van te zijn dat wij met elkaar investeren in de meest 

effectieve initiatieven, gebruiken wij de periode 2021-

2022 voor pilots en kortdurende interventies. Deze evalueren wij met elkaar volgens een nog te 

ontwikkelen evaluatiekader. Vanaf 2023 – bij voldoende financiële ruimte en bij de start van de 

nieuwe periode van de specifieke uitkering voor OAB– investeren wij als gemeente langdurig in juist 

die interventies die wij met elkaar als meest effectief hebben beoordeeld.  

 

In de komende periode gaan wij: 

 initiatieven implementeren in de schoolse periode gericht op het verminderen van 

taalachterstanden. 

 bestaande pilots en kortlopende activiteiten evalueren.  

  

                                                           
21 Wpo artikel 165. 
22 https://www.cpb.nl/publicatie/effectieve-interventies-leerachterstanden-in-het-primair-onderwijs  
23 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/04/24/rapport-deel-2-effectieve-interventies-voor-
bestrijding-onderwijsachterstanden-wat-werkt-volgens-de-internationale-literatuur-e en 
https://goab.eu/pathtoimg.php?image=Actueel/handreiking_schakelklassen_otv.pdf  
24 https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Programmas-voor-voor-en-vroegschoolse-educatie  

https://www.cpb.nl/publicatie/effectieve-interventies-leerachterstanden-in-het-primair-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/04/24/rapport-deel-2-effectieve-interventies-voor-bestrijding-onderwijsachterstanden-wat-werkt-volgens-de-internationale-literatuur-e
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/04/24/rapport-deel-2-effectieve-interventies-voor-bestrijding-onderwijsachterstanden-wat-werkt-volgens-de-internationale-literatuur-e
https://goab.eu/pathtoimg.php?image=Actueel/handreiking_schakelklassen_otv.pdf
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Programmas-voor-voor-en-vroegschoolse-educatie
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4. Overkoepelende thema’s  
 

In hoofdstuk 2 en 3 beschreven we de wijze waarop we (het risico op) onderwijsachterstanden in de 

(voor)schoolse periode samen met onze partners zullen verminderen en voorkomen. In dit hoofdstuk 

gaan we in op overkoepelende aandachtspunten die onlosmakelijk verbonden zijn aan een effectieve 

uitvoering van onderwijsachterstandsbeleid. 

  

 4.1 Overgang voor- naar vroegschool 
 

Een goede overgang van voor- naar vroegschool is belangrijk voor alle kinderen en zeker voor 

kinderen met (een risico op) een taalachterstand. Een goede overgang hangt enerzijds samen met de 

overdracht van informatie en anderzijds met een inhoudelijke doorgaande lijn. Een goede overdracht 

zorgt ervoor dat leerkrachten weten waar een kind staat in de ontwikkeling en aan welk aanbod een 

kind toe is. Op die manier kan een kind zich ook gedurende de onderwijstijd maximaal ontwikkelen. 

Een goede terugkoppeling vanuit scholen naar de kinderopvang en de ve kan daarentegen gebruikt 

worden voor de interne kwaliteitszorg van de kinderopvang. Daarnaast kan het werken aan een 

doorgaande lijn – waarbij activiteiten van de voor- en vroegschool op elkaar aansluiten – kinderen 

verder ondersteunen bij een soepele start in het basisonderwijs en de ontwikkeling verder 

stimuleren.  

 

Ook hier is onze basis goed. Voor- en vroegscholen in Papendrecht werken aan een goede overdracht 

van kinderen. Met name bij de (Integrale) Kindcentra ((I)KC’s) verloopt de overdracht warm en goed. 

Uit de evaluatie van de gemeente onder partners blijkt dat de overdracht verder versterkt kan 

worden. Er is namelijk nog niet altijd sprake van een warme overdracht. De komende jaren willen wij 

daarom samen met onze partners inzetten op een verdere verbetering hiervan. De primaire 

verantwoordelijkheid voor een goede overdracht blijft vanzelfsprekend bij de voor- en vroegscholen 

liggen. In de werkgroep bespreken wij gezamenlijk de facetten die een rol spelen in de overdracht en 

het ontwikkelen van een doorgaande lijn. Indien mogelijk zullen wij, samen met onze partners, de 

drempels die een warme overdracht in de weg staan, weg te halen. Hier maken wij afspraken over 

met elkaar.  

 

In de komende periode gaan wij:  

 drempels voor warme overdracht in kaart brengen en waar mogelijk weghalen.  

 facetten voor het ontwikkelen en versterken van een inhoudelijke doorgaande lijn in kaart 

brengen. 
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 4.2 Ouderbetrokkenheid 
 

Voor kinderen van alle leeftijden blijkt de betrokkenheid van ouders en/of verzorgers25 thuis de 

belangrijkste bijdrage aan hun ontwikkeling26. Onze partners in de kinderopvang en het onderwijs 

betrekken de ouders van hun kinderen actief bij hun aanbod en bij de ontwikkeling van hun 

kind(eren). De ve-aanbieders informeren ouders bijvoorbeeld over het programma en de doelen van 

hun ve-aanbod, en organiseren ouderbijeenkomsten; po-scholen hebben bijvoorbeeld ouderbeleid 

ontwikkeld over het informeren en betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren).  

  

 

Samen met onze partners gaan wij de komende 

periode uitwerken op welke wijze de gemeente de 

kinderopvang en het onderwijs kan faciliteren om 

ouderbetrokkenheid te versterken. Met elkaar gaan wij 

uitgangspunten rondom ouderbetrokkenheid 

uitwerken, met name om te bepalen wat 

gemeentebreed ingezet kan worden en wat meer 

locatiespecifiek nodig is en verder om eenduidig met 

elkaar vast te stellen wat er onder ouderbetrokkenheid verstaan wordt. Daarnaast willen wij 

succesvolle Papendrechtse aanpakken met elkaar delen. Ook landelijke informatie over succesvolle 

aanpakken27 gaan wij delen en wij gaan kijken naar mogelijkheden om activiteiten te koppelen aan 

de gemeentelijke aanpak laaggeletterdheid, zodat ouders worden gestimuleerd om een taalrijke 

thuissituatie te creëren.  

 

In de komende periode gaan wij:  

 ouderbetrokkenheid gezamenlijk vormgeven en bepalen welke aanpak waar het beste past. 

 succesvolle aanpakken ouderbetrokkenheid in kaart brengen en delen.  

 mogelijkheden onderzoeken om activiteiten uit de laaggeletterdheidsaanpak te koppelen aan 

OAB-ouderbetrokkenheid. 

 

 4.3 Resultaatafspraken  
 

Resultaatafspraken 

De gemeente maakt met schoolbesturen en bestuurders van de kinderopvang afspraken over de 

resultaten die worden nagestreefd met de inzet in voor- en vroegschoolse educatie (vve). Deze 

afspraken dragen bij aan een blijvende focus op de kwaliteit van de uitvoering van vve. De 

resultaatafspraken waarover wij in gemeente Papendrecht overeen zijn gekomen met onze partners 

staan hieronder vermeld en zijn overeengekomen in het LEA-overleg28 van 14 november 2019. Deze 

afspraken zien wij als een startpunt; jaarlijks zullen wij de resultaatafspraken en de monitoring met 

elkaar bespreken in de werkgroep vve en de LEA29.  

                                                           
25 Hierna ouders.  
26 Bakker, J., Denessen, E., Denissen, M., & Oolbekkink-Marchand, H. (2013). Leraren en ouderbetrokkenheid: een 
reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen. Nijmegen: 
Radboud Universiteit. 
27 Zie bijvoorbeeld https://www.sardes.nl/Ouders-po 
28 Het LEA-overleg is een overleg van schoolbesturen, kinderopvangbesturen en de gemeente over onder andere het 
onderwijsachterstandenbeleid. LEA staat voor Lokaal Educatieve Agenda. In Papendrecht is de LEA het jaarlijks bestuurlijk 
overleg conform Wpo artikel 167. 
29 Conform de wettelijke verplichting in Wpo artikel 167.  

https://www.sardes.nl/Ouders-po
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Via een formulier leveren alle partners input voor het volgen van deze afspraken. Met elkaar 

bespreken wij deze input; niet om af te rekenen maar om met elkaar een gesprek te voeren over de 

kwaliteit van vve en hoe wij kinderen met (een risico op) een onderwijsachterstand nog beter 

kunnen begeleiden.  

 

In de komende periode gaan wij:  

 de resultaatafspraken volgen en de resultaten bespreken, gericht op het verbeteren van de 

kwaliteit van het aanbod.  

 

 4.4 Monitoring en evaluatie 
Om de effectiviteit van het beleid te bepalen, de 

resultaatafspraken of het bereik te volgen, is het van belang 

dat er duidelijk is welke indicatoren er toe doen. Alle 

partners in het OAB houden eigen cijfers en trends bij; door 

relevante indicatoren te delen ontstaat er een gezamenlijk 

beeld over het OAB in onze gemeente. Zo kunnen wij 

stilstaan bij wat we doen, waarbij de vraag ‘doen we nog de 

juiste dingen en doen we die dingen juist?’ centraal staat.  

 

Via de monitoring en evaluatie kunnen wij de volgende vragen in kaart brengen: ‘Bereiken we de 

juiste kinderen? Bieden wij ze het aanbod dat ze nodig hebben? Behalen we daarmee de resultaten 

die we voor ogen hebben? En hoe kunnen we de kwaliteit nog verder verbeteren?’  

 

Monitoring en evaluatie van OAB heeft in Papendrecht een stevige impuls nodig. Wij gaan dit 

daarom versterken door een aantal indicatoren met elkaar in kaart te brengen en data hierop te 

verzamelen. De uitkomsten bespreken wij in de werkgroep vve en wij informeren de LEA hierover. In 

eerste instantie starten wij met indicatoren op bereik, kwaliteit en resultaten.  

 

In de komende periode gaan wij:  

 indicatoren in kaart brengen.  

 jaarlijks data verzamelen en bespreken.  

 

 

 

 

 

- Minimaal 80% van de kinderen met een ve-indicatie heeft op 4-jarige leeftijd geen 

belemmeringen in de spraak-taalontwikkeling, die een goede start in groep 1 van het 

basisonderwijs belemmeren; 

- Minimaal 80% van de kinderen met een ve-indicatie heeft binnen drie jaar na de start in 

groep 1 geen belemmeringen in de spraak-taalontwikkeling, die een goede start in groep 

3 van het basisonderwijs belemmeren. 
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5. Afstemming en relatie met andere beleidsterreinen 
 

Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is een afgebakend beleid. Dit beleid bepaalt wat er in 

Papendrecht ondernomen wordt om (taal)achterstanden bij kinderen van 2,5 jaar tot aan het einde 

van de basisschool zo klein mogelijk te maken. Daarnaast raakt het OAB aan meerdere 

beleidsterreinen die voorwaarden scheppen voor inwoners om, met waar nodig een beetje extra 

steun, te kunnen participeren in de samenleving.  

OAB heeft raakvlakken met de volgende beleidsterreinen: 

- Kinder- en peuteropvang 

- Passend onderwijs 

- Preventief jeugdbeleid/ jeugdhulp 

- Laaggeletterdheid 

 

We schetsen in deze notitie kort de inhoud van deze beleidsterreinen en geven aan waar de 

raakvlakken zijn en welke inzet wij gaan doen de komende jaren.  

 

 5.1 Kinder- en peuteropvang 
De gemeente Papendrecht heeft een taak in het toezicht op de kinderopvang. Deze taak is 

gemandateerd aan de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J). De DG&J ziet toe op de 

naleving van alle eisen vanuit de wet Kinderopvang, die ook van toepassing is op aanbieders van ve.  

 

De gemeente Papendrecht vindt het belangrijk dat alle peuters een goede voorbereiding op de 

basisschool kunnen krijgen. Kinderen met ve-indicatie maken gebruik van het ve-aanbod. Kinderen 

die geen ve-indicatie hebben, kunnen gebruik maken van kinderopvang of kortdurende 

peuteropvang. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag vragen deze aan en betalen daarmee netto 

een inkomensafhankelijke bijdrage. Om ook de peuters waarvan de ouders geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag deze voorbereiding op de basisschool te bieden, faciliteert de gemeente 

peuteropvang voor deze peuters. Daarmee kunnen peuters, waarvan de ouders geen recht hebben 

op kinderopvangtoeslag en die geen ve-indicatie hebben, toch 8 uur per week naar de peuteropvang. 

Wij noemen dit 'reguliere subsidie peuters' en financieren dit vanuit onze algemene middelen30. 

Ouders betalen voor deze voorziening een inkomensafhankelijke bijdrage.  

 

Raakvlak  

De DG&J kan aanwijzingen geven voor de verbetering van de kwaliteit van de ve-aanbieders op basis 

van de toezichtstaken. Het naleven van de basiskwaliteitseisen vanuit het wettelijk kader is een 

vereiste voor het aanbieden van ve.  

 

Peuters zonder ve-indicatie gaan net als peuters die een ve-programma volgen naar de verschillende 

peuter-of kinderopvanglocaties in Papendrecht die een ve-aanbod bieden. Samen vormen zij met de 

ve-peuters gemengde peutergroepen.  

 

                                                           
30 Een deel van de middelen voor deze voorziening wordt gedekt door een Rijksbijdrage in het gemeentefonds. Deze 
Rijksbijdrage is niet geoormerkt maar is bestemd voor voorschools aanbod aan peuters zonder ve-indicatie en met ouders 
zonder recht op kinderopvangtoeslag. 
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 5.2 Passend onderwijs 
Sinds schooljaar 2014-2015 is passend onderwijs ingevoerd. Schoolbesturen zijn ervoor 

verantwoordelijk dat ieder kind een passende plek, thuisnabij en aansluitend bij zijn of haar 

mogelijkheden, in het onderwijs krijgt. 

 

Raakvlak  

Vroegschoolse educatie vindt plaats in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. In die zin is hier ook al 

sprake van onderwijs passend bij de behoefte van het kind. Daarnaast werkt de gemeente 

Papendrecht samen met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Drechtsteden om de 

overgang te begeleiden wanneer er vragen zijn over een passende onderwijsplek. Vanuit OAB gaat 

het om kinderen met een onderwijsachterstand die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben bij 

het vinden van een passende onderwijsplek.  

 

 5.3 Preventief jeugdbeleid/ jeugdhulp 
De gemeente Papendrecht is per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor een groot aantal 

nieuwe taken op het gebied van jeugd met de komst van de Jeugdwet. Hierbij is ook het preventief 

jeugdbeleid een taak voor de gemeente. Deze wordt uitgevoerd via de algemene en preventieve 

taken op het gebied van opgroeien en opvoeden van jeugdigen. Belangrijke voorzieningen 

hierbinnen zijn Sterk Papendrecht, Suppord en de jeugdgezondheidszorg.  

 

Raakvlak  

De inzet van pedagogisch medewerkers, leerkrachten 

en jeugdverpleegkundigen vanuit OAB dragen bij aan 

een basisstructuur, zodat kinderen veilig en positief 

kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen (o.a. 

op sociaal-emotioneel gebied). Uit onze gesprekken 

met de voorscholen blijkt dat voorscholen het 

wenselijk vinden om casussen vanuit de ve voor te 

leggen aan Sterk Papendrecht/het jeugdteam en/of 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Drechtsteden. Er zijn al afspraken met het 

samenwerkingsverband hierover om in overleg met ouders te observeren op verzoek. Deze 

afspraken gaan wij duidelijk communiceren naar alle betrokkenen. Ook onderzoeken wij met elkaar 

of er andere ondersteuning voor de voorscholen nodig is om de goede weg te vinden in de 

gemeentelijke zorgstructuur en of het mogelijk is om door slimme inzet van OAB het beroep op 

individuele jeugdhulp kan worden voorkomen. Op die manier kan de verbinding worden versterkt en 

passende ondersteuning aan kinderen worden geboden.  

 

 5.4 Laaggeletterdheid 
Sinds enkele jaren is er veel aandacht voor laaggeletterdheid. Iemand die laaggeletterd is heeft 

moeite met lezen en schrijven in de Nederlandse taal en dat belemmert het dagelijkse functioneren. 

Vanuit de ministeries OCW, SZW en VWS is het landelijk programma ‘Tel mee met Taal’ gelanceerd. 

Het programma richt zich op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en het bevorderen 

van lezen, aanvullend op het reguliere onderwijs. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 7% van de 

Papendrechtse inwoners tussen de 15-65 laaggeletterd is31.  

                                                           
31 https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/WEB-SLS_ROA_public_170x240_v2016juni.pdf 
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Raakvlak 

Eén van de doelen vanuit het landelijk actieprogramma laaggeletterdheid is het preventief inzetten 

op taalstimulering bij jonge kinderen. Via het OAB zetten wij hier ruimschoots op in, maar ook vanuit 

andere beleidsterreinen, zoals volwasseneducatie. De samenwerking tussen partijen vanuit het OAB 

en partijen die zich bezighouden met de aanpak laaggeletterdheid kan nog verder verbeterd worden, 

met name op de inzet voor de ouders. Wij gebruiken onze aandacht voor ouderbetrokkenheid om te 

zoeken naar een verbinding tussen onze aanpak laaggeletterdheid en het OAB.  
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6. Begroting  
 

Hieronder schetsen wij de verwachte inkomsten en verwachte uitgaven voor de komende jaren.  

Verwachte inkomsten periode 2020- 2024 

   2020  2021  2022  2023  2024 

Verwachte inkomsten specifieke 
uitkering OAB*  

€ 615.000 € 615.000 € 615.000 € 615.000 € 615.000  

Doorschuif voorgaande jaren € 392.000 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totale inkomsten € 
1.007.000 

p.m. p.m. p.m. p.m. 

* De bedragen vanaf 2021 zijn indicaties. Komende twee jaar zal de gemeente stapsgewijs meer gelden gaan 
ontvangen voor OAB. Het Rijk berekent jaarlijks de uitkeringen op basis van recente cijfers.   

 
Gemeenten ontvangen jaarlijks een specifieke uitkering, waarbij het Rijksbudget voor een periode 
van vier jaar is vastgesteld (2019-2022 en 2023-2026). De verdeling van de middelen gebeurt op basis 
van een rekenmodel van het CBS, waarbij gebruik wordt gemaakt van populatiecijfers (zie ook bijlage 
1). De uitkering betreft een specifieke uitkering van het Rijk en de middelen zijn dus enkel bedoeld 
voor onderwijsachterstanden.  
 
Eind 2020 ontvangt de gemeente de voorlopige beschikking voor 2021. De precieze omvang van het 
budget vanaf 2021 is op dit moment nog onduidelijk. Het blijft mogelijk om niet uitgegeven OAB-
gelden binnen de periode van de specifieke uitkering door te schuiven (2019-2022). Daarnaast is het 
mogelijk aan het einde van de periode (2022) een percentage door te schuiven naar de volgende 
uitkeringsperiode van vier jaar (2023 – 2026).   
 

Verwachte uitgaven periode 2020- 2024  

  2020  2021  2022  2023  2024 

Voorschoolse educatie  € 230.000 € 450.000 € 495.000 € 495.000 € 495.000 

Subsidieregeling OAB - € 75.000 € 75.000 p.m. p.m. 

Bestaande initiatieven € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 

Coördinatie € 40.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 

Overigen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totale uitvoeringskosten OAB  € 310.000 € 585.000 € 630.000 € 555.000 € 555.000 

 
Bij de verwachte uitgaven streven we vanaf 2022 ernaar om 90 van de 100 ve-geïndiceerde peuters 
te kunnen bereiken. 
Daadwerkelijke uitgaven kunnen lager uitvallen wanneer het bereik lager is. De nieuwe 
indicatiecriteria zal geleidelijk het aantal ve-peuters doen toenemen en we verwachten daarnaast dat 
onze toeleiding verbeterd wordt.   
 
N.B. Er kunnen geen subsidierechten ontleend worden aan de in deze begroting 

opgenomen schattingen van subsidiebedragen noch aan de opgenomen Rijksbijdragen. Omdat de 
Rijksbijdragen nog onduidelijk zijn behouden wij de mogelijkheid deze begroting te herzien, mocht 
hier aanleiding voor zijn door een substantiële aanpassing van de Rijksbijdrage.   
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7. Uitvoeringsagenda 
 

In de voorgaande hoofdstukken hebben wij stilgestaan bij wat wij de komende jaren met onze 

partners gaan ondernemen om het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in de gemeente 

Papendrecht te verduurzamen en waar nodig versterken. Hieronder is dit in een overzicht 

opgenomen.  

 

Actie Wie? 2020 2021 2022 2023 2024 

Aanbod voorschoolse voorzieningen verduurzamen en versterken 

Educatieve kwaliteit van ve verder 
versterken via OAB-subsidieregeling 

Gemeente 
en ve-
aanbieders 

 Vanaf 1 
januari 
2021  

   

Aantal ve-uren uitbreiden (wettelijke 
verplichting) 

Gemeente 
en ve-
aanbieders 

1 
augustus 

    

Invoering hbo’er in de ve-
voorzieningen 

Gemeente 
en ve-
aanbieders 

 Vanaf 1 
januari 
(mogelijk
) 

1 januari 
(verplicht
) 

  

Subsidieregeling ve-aanbod 
evalueren 

Gemeente 
en Ve-
aanbieders 

  Eind van 
het jaar 

  

Het aantal ve-peuters bijhouden om 
te volgen of de doelgroep groeit 
t.o.v. eerdere jaren; per kwartaal 
bespreken 

Werkgroep 
vve 

X X X X X 

De doelgroepdefinitie jaarlijks 
evalueren 

Werkgroep 
vve 

X  X X  X  X  

Bereikcijfers per kwartaal bespreken Werkgroep 
vve 

X  X X  X  X  

Evalueren van latere indicering Werkgroep 
vve 

 Eind 
2021 

   

Toeleiding ve-peuters naar ve-
voorzieningen intensiveren 

consultatieb
ureau en ve-
aanbieders 

Medio 
2020 

    

Ve-indicaties afgeven op 2-jarige 
leeftijd en ook latere indicering 
toepassen 

consultatieb
ureau 

Medio 
2020 

    

Een aangepaste doelgroepdefinitie 
toepassen 

consultatieb
ureau 

Medio 
2020 

    

Onderwijsachterstandenbestrijding in de schoolse periode versterken 

De doelgroepdefinitie evalueren Werkgroep 
vve 

X  X X  X  X  

De omvang van de doelgroep 
monitoren. 

Werkgroep 
vve 

X  X X  X  X  

Initiatieven evalueren Werkgroep 
vve 

X X X   
 
 
 

Initiatieven implementeren gericht 
op het verminderen van 
taalachterstanden 

Onderwijs 
en 
Gemeente 

X X X X X 

Overgang van voor- naar vroegschool verduurzamen en versterken 
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Drempels voor warme overdracht in 
kaart brengen en waar mogelijk 
weghalen 

Werkgroep 
vve 

 Begin 
2021 

   

Facetten in kaart brengen voor het 
ontwikkelen van een doorgaande lijn 
(zowel op inhoud als proces) 

Werkgroep 
vve 

 Begin 
2021 

   

Ouderbeleid versterken 

Gedeelde uitgangspunten rondom 
ouderbetrokkenheid vormgeven 

Werkgroep 
vve 

 Begin 
2021 

   

Succesvolle aanpakken 
ouderbetrokkenheid in kaart 
brengen en delen 

Werkgroep 
vve 

  X  X  X  

Mogelijkheden onderzoeken om 
laaggeletterdheidsaanpak en OAB-
ouderbetrokkenheid te koppelen 

Werkgroep 
vve, 
gemeente 

  X  X  X  

Resultaatafspraken verankeren 

Resultaatafspraken volgen en 
bespreken, gericht op 
kwaliteitsverbetering van het 
aanbod 

Werkgroep 
vve 

X  X X  X  X  

Monitoring en evaluatie versterken 

Indicatoren* in kaart brengen  Werkgroep 
vve 

Eind 
2020 

    

Data verzamelen en bespreken Werkgroep 
vve 

X  X X  X  X  

 

* Hierbij gaat het in ieder geval om de volgende indicatoren: 

o Het aantal peuters 2,5 tot 4 jaar in de gemeente  

o Het aantal ve-indicaties per kwartaal 

o Het aantal geplaatste ve-peuters per kwartaal 

o Het aantal leerlingen 4 tot 12 jaar in de gemeente 

o Het aantal leerlingen dat deelneemt aan een OAB-activiteit 

o De resultaten uit de volgsystemen van het onderwijs voor alle ve-kinderen in groep 1 en 2 op het domein 

taal (resultaatafspraken) 

o Mate van differentiatie in het aanbod vve 

o Mate van evaluatie van aanbod 

o Mate van overleg tussen voor- en vroegschool (over aanbod, samenwerking) 

o Mate en wijze van overdacht van ve-peuters 

o Mate en wijze van ouderbetrokkenheid 
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Bijlage 1 Landelijke ontwikkelingen en wettelijke kaders 
 

 Landelijke ontwikkelingen  
Sinds 2018 zijn er drie belangrijke veranderingen rondom OAB met gevolgen voor het onderwijs, 
kinderopvangaanbieders en voor gemeenten.   

1. Een nieuwe verdelingssystematiek voor Rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden.  
2. Aanscherping kwaliteitseisen voor voorschoolse educatie (ve) en voor kinderopvang als 
geheel.  
3. Uitbreiding aantal wettelijk verplichte uren ve    

  
Ad 1. Verdelingssystematiek Rijksmiddelen  
Op basis van vier indicatoren (schuldsanering, land van herkomst van de ouders, verblijfsduur in 
Nederland van de moeder en opleidingsniveau van beide ouders) worden de Rijksmiddelen verdeeld 
over gemeenten en over schoolbesturen. Voor de gemeente Papendrecht betekent deze nieuwe 
systematiek een stijging van de Rijksmiddelen van circa € 200.000 in 2018 naar mogelijk € 640.000 in 
202232.De stijging zal stapsgewijs verlopen, volgens een overgangsregeling33. Wanneer we kijken naar 
de scholen in onze gemeente constateren wij dat er voor drie scholen meer OAB-middelen ter 
beschikking komen34.  

 

Ad 2. Aanscherping van de kwaliteitseisen  
Voor de kinderopvang als geheel is sinds 1 januari 2018 de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 
(IKK) van kracht. Deze wet beoogt een kwaliteitsverhoging te bewerkstelligen, onder andere door het 
aanpassen van de beroepskracht-kindratio voor baby’s en de invoering van een pedagogisch 
beleidsmedewerker.   
Voor ve heeft het Rijk in de afgelopen periode het kwaliteitsbesluit aangepast. Deze wijzigingen gaan 
in op de opleidingseisen voor beroepskrachten ve (o.a. taalniveau 3F, module ve) en het opnemen 
van ve in het pedagogisch beleidsplan. Daarnaast zal er vanaf 2022 een hbo’er in de ve werkzaam 
moeten zijn om de kwaliteit verder te versterken. Deze hbo’er werkt als pedagogisch 
beleidsmedewerker of coach. De DG&J ziet toe op de aangepaste eisen35.   
  
Ad 3. Urenuitbreiding ve   
Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten niet 10 maar 16 uur ve per week (960 uur in 1,5 jaar) 
aanbieden voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar met een risico op een taalachterstand36. Dit zodat 
kinderen met een risico op een taalachterstand meer uren ve kunnen ontvangen.   
  

 Wettelijke kaders  
Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt gekaderd door de eisen uit de wet op het Primair 
Onderwijs (WPO, artikelen 165 - 168), (aanpassingen op) de wet Kinderopvang (WKO) en Algemene 
Maatregelen van Bestuur (AMvB). Belangrijkste kaders zijn:  
- Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie (WPO 166)  

                                                           
32  De Rijksbijdragen OAB worden jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van de meest recente cijfers. Daarom zijn de 

bedragen voor 2021 en verder nog schattingen.  
33  Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-315.html 
34  Het is aan het schoolbestuur om de middelen uit de lumpsum te verdelen. Het Rijk heeft per school  

achterstandsscores openbaar gemaakt, waaruit de toe- of afname van budgetten per school zijn afgeleid.  
35  Zie https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ voor een specificatie van het toezichtskader. 
36  Het betreft een wijziging van Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, zie 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2019-02-09 en aanvullend 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10116&did=2019D20822 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-315.html
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2019-02-09
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10116&did=2019D20822
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- In overleg met schoolbesturen en kinderopvangpartners maken gemeenten afspraken over 
deelname, aanbod, segregatie, resultaten etc. (WPO 167 en 167a)  

  
De AMvBs geven de kaders voor het voorschoolse aanbod weer, zoals de professionaliteit van de 
beroepskrachten, het aantal beroepskrachten per peutergroep, de inzet van de hbo’er in de ve e.d.   
  
De wetten en regelgeving zijn te vinden via de volgende links:  

- Wet op het primair onderwijs   
o https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2019-03-

15#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling10   
 

- Wet op de kinderopvang  
o https://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2019-01-01 

 

- Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk  
o https://wetten.overheid.nl/BWBR0039656/2018-02-28  

 

- Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang  
o https://wetten.overheid.nl/BWBR0039785/2019-01-01  
o Voor een uitwerking en overzicht van de vereiste veranderingen zie ook:  

www.veranderingenindekinderopvang.nl   
 

- Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie   
o http://www.delokaleeducatieveagenda.nl/bookups/OKE_Staatsblad_296.pdf en http

://www.delokaleeducatieveagenda.nl/bookups/OKE_staatsblad_298.pdf   
aangepast door: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-
184.html, https://wetten.overheid.nl/BWBR0039549/2018-08-01  

o https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2019-02-09 aangepast door:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-315.html  

  
 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2019-03-15#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/2019-03-15#HoofdstukI_TiteldeelIV_Afdeling10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039656/2018-02-28
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039785/2019-01-01
http://www.veranderingenindekinderopvang.nl/
http://www.delokaleeducatieveagenda.nl/bookups/OKE_Staatsblad_296.pdf
http://www.delokaleeducatieveagenda.nl/bookups/OKE_staatsblad_298.pdf
http://www.delokaleeducatieveagenda.nl/bookups/OKE_staatsblad_298.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-184.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-184.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0039549/2018-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2019-02-09
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-315.html
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Bijlage 2 Rollen en verantwoordelijkheden OAB-partners 
Organisatie  Rol bij OAB  Levert informatie (in kader 

monitor bereik, kwaliteit 
en resultaten) over  

Gemeente   De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor (WPO 166 
en 167):  

- voldoende en kwalitatief volwaardig aanbod van 
voorschoolse educatie;  

- het vaststellen van de doelgroep;  
- het bereik van alle doelgroepkinderen en zorgen 

voor een goede toeleiding van kinderen naar 
voorschoolse educatie;  

- het toezicht op en handhaving van de kwaliteit 
van de kinderopvang uitvoeren;  

- jaarlijks met de schoolbesturen overleg voeren 
over de resultaten van vroegschoolse educatie.  
 

Daarnaast zal de gemeente:  
- het onderwijs ondersteunen bij taalaanbod in de 

schoolse periode;  
- overige partijen informeren over gemaakte 

afspraken indien daar noodzaak dan wel 
aanleiding voor is.   

  
Rollen:   

- OAB: trekker en regisseur voor gedeelte ve 
- Vve-uitvoering: partner en toezichthouder  
- OAB-samenwerking: partner en facilitator  

  
Taken:  

- evalueert, verbetert en borgt het beleid in een 
kwaliteitscyclus.  

- stelt Kaders en Randvoorwaarden op voor 
uitvoering ve in samenspraak met partners ve.  

- actualiseert subsidie-eisen OAB en ve.  
- stelt uurprijs ve vast en evalueert dit jaarlijks.  
- faciliteert uitwisseling voorschools en scholen.  
- bewaakt traject resultaatafspraken.  
- neemt deel aan werkgroep vve. 

- Kerngetallen over 
aantallen peuters 
in de gemeente 
(CBS)  
 

- DG&J 
rapportages over 
kwaliteit 
kinderopvang  

 
- Inspectie van het 

Onderwijs 
rapportages over 
kwaliteit van ve  

Aanbieders peuter-   
en kinderopvang  

Wettelijke taken (WPO 167):  
- nemen deel aan het maken van afspraken 

over doelgroepdefinitie en toeleiding tot ve; 
- maken afspraken over doorgaande lijn en 

overdracht naar scholen.    
 
De aanbieders van ve zijn verantwoordelijk voor:  

- het bieden van aanbod volgens door gemeente 
opgestelde subsidievoorwaarden ve, de wet 
Kinderopvang en de landelijk geldende 
kwaliteitseisen ve.  

- het bieden van informatie aan ouders over ve. 
  
Rollen:  

- meedenker en inputgever gemeentelijk beleid. 
- signalerende rol wanneer beleid en praktijk niet 

goed (meer) aansluiten op elkaar. 

- Kerngetallen over 
aantal peuters en 
aantal ve- peuters  
  

- Observaties en 
registraties 
ontwikkeling 
peuters conform 
resultaatafspraken  



 

27 
 

- uitvoerder gemeentelijk beleid.  
  
Taken:   

- deelnemen aan werkgroep vve.   
- evalueren OAB.  
- uitwisselen met scholen.  
- aanleveren relevante data conform afspraak. 

Onderwijs  Wettelijke taken (schoolbesturen, WPO 165 en 167):  
- deelnemen aan het maken van afspraken 

over doelgroepdefinitie en toeleiding tot vve; 
- voeren jaarlijks overleg met de gemeente over de 

resultaten van vroegschoolse educatie;  
- maken afspraken over doorgaande lijn en 

overdracht met opvangpartijen en de gemeente;   
- organiseren taalonderwijs bij taalachterstanden in 

het onderwijs.  
  
Verantwoordelijkheid 
(samenwerkingsverband/schoolbesturen/scholen)  

- passend taalaanbod kinderen met (risico op) 
(taal)achterstand.  

  
Rollen:  

- Meedenker en inputgever gemeentelijk beleid.  
- signalerende functie wanneer beleid en praktijk 

niet goed (meer) aansluiten op elkaar.  
- uitvoerder vroegschoolse educatie.  

  
Taken:   

- bieden van passend taalaanbod.  
- deelnemen aan de werkgroep vve.   
- evalueren OAB. 
- uitwisselen met voorscholen.  
- terugkoppeling bieden aan voorscholen.  
- aanleveren relevante data conform afspraak. 

- Observaties en 
resultaten voor 
leerlingen conform 
resultaatafspraken  

  

Consultatiebureau  Het consultatiebureau is verantwoordelijk voor:  
- indicatie van peuters volgens de door de 

gemeente vastgestelde doelgroepdefinitie.  
- leveren van informatie aan ouders van peuters 

in de gemeente met betrekking tot voorschoolse 
voorzieningen en met betrekking tot vve voor de 
daarvoor in aanmerking komende peuters.  

  
Taken: 

- deelnemen aan de werkgroep vve.  
- aanleveren relevante data conform afspraak. 

- Kengetallen over 
geïndiceerde ve-
peuters conform 
afspraken tussen 
gemeente en 
consultatiebureau 

- Kengetallen over 
aantallen ve-
peuters in 
kinderopvang  

 


