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Geachte mevrouw, heer, 
 
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de planning van 
het nieuwe beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid.  
 
De planning was om dit beleidsplan voor de zomer aan uw raad aan te 
bieden. Door alle ontwikkelingen de afgelopen periode rondom het 
coronavirus gaan wij deze planning niet halen.   
 
De komende maanden willen wij wel aan de veranderende wettelijke 
verplichtingen vanuit het Rijk voldoen. Vanaf 1 augustus 2020 treedt er een 
wetswijziging in werking, en stijgt het aantal wettelijk verplichte uren 
voorschoolse educatie naar 960 uur gedurende een periode van 1,5 jaar. Dit 
betekent dat de kinderopvangorganisaties die in onze gemeente 
voorschoolse educatie aanbieden, meer uren moeten gaan aanbieden aan 
peuters met (risico op) een onderwijsachterstand. Om deze urenuitbreiding 
te realiseren krijgen gemeenten in de periode 2019-2022 meer geoormerkte 
Rijksmiddelen OAB. De verruiming van de uren realiseren wij door het 
aanpassen en verlengen van de huidige inkoopvoorwaarden.  
 
Hiermee gepaard gaat ook een urenverruiming voor de doelgroeppeuters, 
binnen het bestaande budget. Doelgroeppeuters zijn peuters van 2 jaar en 3 
maanden tot 4 jaar, woonachtig in Papendrecht, van niet werkende ouders, 
studerende ouders, personen die een reïntegratietraject volgen of 
éénverdienende ouders. Met de urenuitbreiding (van 5 naar max. 8 uur per 
week) voor deze groep peuters stellen we onze aanbieders in staat om te 
blijven werken met gemengde groepen en daarmee segregatie tegen te 
gaan.  
 
In november wordt het beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid aan uw 
raad aangeboden, waarin uitgebreider wordt ingegaan op de besteding van 
de toegenomen Rijksmiddelen. Het beleidsplan is een herziening van het 
gemeentelijk beleid op het gebied van onderwijsachterstanden. Naast 
voldoen aan de wettelijke wijzigingen op gebied van 
onderwijsachterstandenbeleid, schetst dit plan ook onze ambitie om een 
bredere doelgroep te bereiken, en daarmee meer preventieve inzet op het 
gebied van onderwijsachterstanden te realiseren. Hiermee blijven wij ons de 
komende periode inzetten voor het voorkomen en bestrijden van 



 

 
 

onderwijsachterstanden, samen met onze partners Jong JGZ, de 
kinderopvangorganisaties en het onderwijs.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouder van Papendrecht, 
de secretaris (wnd.),                  de burgemeester, 
 
 
 
 
P. Naeije                          A.J. Moerkerke  


