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Kernboodschap Sommige kinderen stappen het basisonderwijs in met een (taal)achterstand. Om 

deze (taal)achterstand te voorkomen en/ofte verminderen, heeft de gemeente 
een wettelijke taak om samen met peuteropvangaanbieders voldoende 
voorschoolse educatie in de peuteropvang aan te bieden én peuteropvang 
financieel toegankelijk te houden voor ouders zonder recht op 
kinderopvangtoeslag. Hierdoor kunnen alle kinderen met gelijke kansen starten op 
de basisschool. Daarom wordt in Haarlem gesproken van onderwijskansen, in 
plaats van onderwijsachterstanden. Deze nota geeft de visie op onderwijskansen 
voor de volgende beleidsperiode weer, zoals afgestemd met de betrokken 
partners uit de stad. In de nota zijn ook de meest actuele wettelijke veranderingen 
verwerkt die per augustus 2020 moeten worden gerealiseerd, waarvan de meest 
ingrijpende de uitbreiding in verplichte uren per doelgroepkind is.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Onderwijskansen is een onderdeel van de Lokale Educatieve Agenda (Verseon nr. 
2016/5506601.

Besluit College
d.d. 17 december 2019

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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(taal)achterstand te voorkomen en/ofte verminderen, heeft de gemeente een wettelijke taak om 
samen met peuteropvangaanbieders voldoende voorschoolse educatie in de peuteropvang aan te 
bieden én peuteropvang financieel toegankelijk te houden voor ouders zonder recht op 
kinderopvangtoeslag.
Deze nota geeft de visie op onderwijskansen voor de volgende beleidsperiode weer, zoals afgestemd 
met de betrokken partners uit de stad. Daarom wordt in Haarlem gesproken van onderwijskansen, in 
plaats van onderwijsachterstanden.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. De nota Onderwijskansen Haarlem vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Kaders vast te stellen om alle kinderen in Haarlem gelijke kansen in het onderwijs te kunnen bieden.

4. Argumenten
1. Het onderwijskansenbeleid past in het ingezette gemeentelijke beleid.
In de programmabegroting van de gemeente Haarlem is onder 1.1 Onderwijs en Sport als één van de 
doelstellingen opgenomen dat we als gemeente meer kansen voor de jeugd willen creëren op een 
goede schoolloopbaan. De doelen in deze nota dragen hieraan bij. De doelen en werkwijzen uit de 
onderwijskansennota sluit tevens aan op de doelen van Passend Onderwijs, CJG, Jeugdpreventie en 
jeugdhulp. Tevens vormt dit een uitwerking op het thema Onderwijskansen van de Lokale Educatieve 
Agenda.
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2. De nota is afgestemd en opgesteld met alle betrokken partijen.
De nota is opgesteld en afgestemd met alle betrokken onderwijskansenpartners. Onderwijskansen 
en de inzet hierop is één van de hoofdthema's van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en de 
Regionale Educatieve Agenda (REA). Vanuit de LEA wordt door alle schoolbesturen sturing gegeven 
aan de LEA werkgroepen, waar afgevaardigden van alle betrokken partners uitvoering geven aan en 
monitoren op de gemaakte afspraken. Alle doelstellingen in deze nota zijn samen met deze 
betrokken partners opgesteld.
De visie en uitgangspunten in deze nota zijn toekomstbestendig en uitgewerkt in doelstellingen (zie 
hoofdstuk 2). De doelgroepdefinitie is aangepast. De toeleiding is geëvalueerd en werkt naar 
behoren. Waar mogelijk wordt de monitoring geoptimaliseerd, zodat dit de regeldruk verminderd bij 
scholen en peuteropvangaanbieders. De aanvullende onderwijsactiviteiten, zoals de Zomerschool en 
de schakelklassen in het onderwijs worden waar mogelijk gecontinueerd.

3. De kaders in de nota maken een verdere uitwerking en implementering van de wettelijke 
wijzigingen mogelijk.
De afgelopen jaren zijn er van rijkswege zeer veel veranderingen doorgevoerd in het landelijke 
onderwijsachterstandenbeleid. De nieuwe nota maakt een verdere uitwerking en de implementering 
van deze wijzigingen (en de aanstaande wijzigingen) mogelijk.Hieronder worden alle wijzigingen 
genoemd:
• Vanaf 1 januari 2016 zijn gemeenten verplicht om voor ouders die geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag, peuteropvang financieel toegankelijk te maken.
• Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot peuteropvang, door de wetgeving 

Harmonisatie Kinderopvang peuterspeelzalen.
• Per 1 januari 2019 is een nieuwe landelijke verdeelsystematiek voor de gemeentelijke 

onderwijsachterstandsmiddelen in werking getreden. Voor Haarlem betekent dit een 
terugloop van budget. Met het terugvallen in middelen ziet de gemeente zich genoodzaakt 
om een aantal keuzes te maken, die worden voorgesteld in de nota.

• Vanaf 1 augustus 2020 stelt minister Slob hogere eisen aan voorschoolse educatie. Het aantal 
uur voorschoolse educatie voor WE-doelgroepkinderen in de leeftijd tussen 2,5 jaar en 4 jaar 
wordt verhoogd van 600 uur naar 960 uur. Gerekend met een 40-wekenrooster betekent dit 
een stijging van 10 uur naar 16 uur per week per doelgroepkind.

4. De onderwijskansennota sluit aan bij de doelstellingen op andere beleidsterreinen.
Onderwijskansen is een thema dat met andere beleidsterreinen samenhangt. Zo is het financieel 
toegankelijk maken van de peuteropvang voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag 
afgestemd met het gemeentelijke minimabeleid en verbonden aan de HaarlemPas.
Het bieden van onderwijskansen heeft ook een sterke relatie met het gemeentelijke jeugdbeleid dat 
beschreven staat in de nota "Samen voor de Jeugd Haarlem". Inhoudelijk is de kansencirkel uit de
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jeugdnota dan ook afgestemd met de betrokken onderwijskansenpartners, die in 2019 een begin 
maakten met het implementeren van de kansencirkel in hun werkwijze.

5. De uitbreiding in het aantal wettelijke uren voorschoolse educatie komt de doelgroep (en daarmee 
gelijke kansen in het onderwijs) ten goede.
Wetenschappelijk is aangetoond dat kinderen uit de doelgroep met een risico op 
onderwijsachterstanden door het volgen van voorschoolse educatie een substantieel deel van hun 
achterstand inlopen voordat zij starten op de basisschool. De educatieve kwaliteit van en het aantal 
uren dat een kind voorschoolse educatie volgt, zijn hierbij van belang.1 Daarom heeft minister Slob 

de wettelijk verplichte aantal uur voorschoolse educatie verhoogd van 600 uur gedurende 1,5 jaar 
per peuter, naar 960 uur gedurende 1,5 jaar. De gemeente geeft in de nota heldere kaders mee 
waarbinnen aanbieders de uitbreiding in uren kunnen implementeren.

Wettelijke verplichting Verplichting Haarlem

2019 600 uur 2,5 jaar en 4 jaar. 840 uur

(Omgerekend naar een 40 weken 
rooster: 10 uur per week, voor 
kinderen tussen 2,5 jaar en 4 jaar.)

(Omgerekend naar een 40 weken 
rooster: max 10,5 uur per week,
voor kinderen tussen de 2 en 4
jaar)

2020 960 uur voor kinderen tussen de
2,5 en 4 jaar

960 uur voor kinderen tussen de
2,5 en 4 jaar

(Omgerekend naar een 40 weken 
rooster: 16 uur per week, voor 
kinderen tussen 2,5 jaar en 4 jaar.)

(Omgerekend naar een 40 weken 
rooster: 16 uur per week, voor 
kinderen tussen 2,5 jaar en 4 jaar.)

6. Er blijft een voorschools aanbod voor de doelgroep tussen de 2 en de 2,5 jaar.
In de vorige beleidsperiode boden alle peuteropvangorganisaties met WE in Haarlem voorschoolse 
educatie aan kinderen tussen de 2 jaar en 4 jaar (maximaal 840 uur, 10,5 uur per week).

Het staat het ouders in de aankomende periode vrij om zonder bijdrage van de gemeente hun 
kinderen naar de peuteropvang te brengen. Voor de doelgroepkinderen tussen de 2 en 2,5 jaar zijn 
de speelgroepen van de welzijnsorganisaties aanwezig. De speelgroepen hebben een directe invloed 
op het onderwijskansenbeleid en worden daar dan ook uit bekostigd.

1 Kamerstukken 31 293, nr. 325.
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Er bestaat landelijk twijfel of het volgen van 16 uur voorschoolse educatie vol te houden zou zijn voor 
kinderen tussen de 2 en 2,5 jaar oud. Derhalve sluit het gemeentelijk beleid aan bij onderzoeken die 
stellen dat het lerend vermogen van kinderen tussen de 2 jaar en de 2,5 jaar lager ligt dan dat van 
kinderen tussen de 2,5 jaar en de 4 jaar. Waar een kind nu maximaal 840 uur WE in 2 jaar ontvangt, 
ontvangt zij straks 960 uur in anderhalf jaar, in de periode als het lerend vermogen al beter is 
ontwikkeld. Een neveneffect is dat er huisvestingsruimte is voor de urenuitbreiding van de 
doelgroeppeuters, doordat de peuters tussen de 2 en 2,5 jaar niet komen.

7. Het vroegschools educatie aanbod wordt gecontinueerd.
Scholen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van vroegschoolse educatie. 
Hiervoor ontvangen zij vanuit de lumpsumregeling middelen van het Rijk. Om onderwijskansen in het 
primair onderwijs te stimuleren en de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie te 
bestendigen, zijn en blijven extra gemeentelijke middelen beschikbaar voorscholen met een hoog 
achterstandspercentage leerlingen. Daarnaast wordt uit deze middelen de Internationale Taalklas 
(ITK) en de Zomerschool gefinancierd (zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.4 van de nota). - 
Het voorzieningenaanbod in Haarlem is in het verleden door de onderwijsinspectie als voorbeeld 
voor andere gemeenten genoemd, dit blijft in de komende periode behouden.

8. Het budget en de kosten fluctueren per jaar, hier is rekening mee gehouden.
De nieuwe eisen van Minister Slob per 1 augustus 2020 komen met een andere landelijke 
rijksverdeelsystematiek per 1-1-2019. Het CBS berekent in opdracht van het Ministerie van OCW de 
achterstandsscores per gemeente. Dit zorgt ervoor dat de rijksuitkering OAB voor het volgende 
kalenderjaar, in de beschikking van het Ministerie van OCW in november aan de gemeente bekend 
gemaakt wordt. Deze nieuwe rijksbijdrage OAB zal jaarlijks fluctueren.

De kosten op voorschoolse inzet zal de aankomende jaren ook fluctueren, door dezelfde jaarlijkse 
fluctuatie in doelgroep, maar ook door het jaarlijks wijzigende fiscaal maximum in de peuteropvang 
en de inkomensafhankelijke ouderbijdragen die allemaal mede de totaalkosten voor subsidiëring aan 
de peuteropvangaanbieder bepalen.

Om de uitvoering van het onderwijskansenbeleid te bekostigen, worden de onderwijskansen naast 
de rijksbijdrage, gefinancierd uit het gemeentelijke peuteropvangbudget WE (voorheen 
peuterspeelzaal). In de kadernota van 2019 is hierop €100.000,- per 2021 bezuinigd. Deze 
bezuiniging was mogelijk, omdat in de periode van 2017 -2019 de wettelijk verplichte harmonisatie 
kinderopvang peuterspeelzaalwerk is geïmplementeerd.

Dekking 2018 2019 2020 2021 2022 Cumulatief
Periode 2019-
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2022

Uitkering OAB- 
middelen Rijk

€4,9 M € 4,8 M € 4,8 M € 4,8M2 € 4,8 M2”" € 19,2 M

Gemeentebudget € 1,6 M € 1,7 M € 1,7 M € 1,6 M € 1,6 M € 6,6 M

Onderbesteding 
van voorgaand 
jaar in OAB-
middelen

€ - 0,7 M € 0,7 M

€0 M

Totaal € 6,5 M € 5,8 M € 7,2 M € 6,4 M € 6,4 M €25,8

De uitkering OAB-middelen uit 2020 is gebaseerd op de voorlopige beschikking van het Rijk uit 
oktober 2019. Door een verhoging van het landelijke OAB-budget en een hogere achterstandsscore 
van leerlingen in het basisonderwijs ontvangt de gemeente Haarlem een grotere rijksbijdrage ten 
opzichte van 2019 en dan eerder was verwacht voor 2020. De bedragen genoemd in 2021 en 2022, 
zijn gebaseerd op het voorlopige bedrag van 2020 en dus een indicatie.

De fluctuaties van zowel de inkomsten van rijkswege, als het bereik (zie ook risico 1 en 2) van de 
doelgroep bij de uitgaven, leveren een structurele onzekerheid op. In de begroting is hiermee 
rekening gehouden, zodat de afgesproken basisstructuur zoals verwoord in de nota, gegarandeerd 
kan blijven. Om de verhoging van de VVE-uren per doelgroepkind van 10 naar 16 uur per week per 
augustus 2020 te financieren, is er de mogelijkheid om een deel van de specifieke rijksdoeluitkering 
uit 2019 hiervoor in te zetten. Zo blijft de meerjarige begroting van €25,8 miljoen sluitend. De 
middelen vanuit de specifieke doeluitkering OAB worden aan het eind van de beleidsperiode (eind 
2022) verrekend door het Rijk en kunnen daarom nooit terugvloeien naar de algemene middelen van 
de gemeente.

Lasten 2019 2020 2021 2022 Cumulatief Periode
2019-2022

2 Zoals genoemd zal de uitkering OAB-middelen jaarlijks fluctueren vanuit het rijk, afhankelijk van CBS- 

berekening. Dit bedrag is dus een indicatie.
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Categorie
Voorschools3 €3,3 M € 4,1 M €4,2 M €4,2 M € 15,8 M
Vroegschools4 € 1,2 M € 1,2 M € 1,1 M € 1,1 M € 4,6 M
Toeleiding € 1,3 M € 1,2 M € 1,1 M € 1,1 M €4,7 M
Overige kosten € 0,3 M € 0,2 M € 0,2 M € 0,7 M
TOTAAL € 5,8 M € 6,8 M € 6,6 M € 6,6 M € 25,8 M

5. Risico's en kanttekeningen
1. Door de verplichte stijging van het aantal uren voorschoolse educatie kan het bereik dalen
Een risico, dat ook landelijk aan de minister van OCW kenbaar is gemaakt, is dat ouders het aantal 
extra uren per kind per week per augustus 2020 teveel vinden en slechts een kleiner aantal uren 
zouden willen afnemen. Dit zou een daling van het momenteel hoge bereik in Haarlem betekenen. 
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is samen met de partners afgesproken dat 
peuteropvangaanbieders WE de mogelijkheid hebben om het aantal wettelijk voorgeschreven uren 
zo gunstig mogelijk in te richten. Hierdoor kunnen aanbieders deze uren aantrekkelijk mogelijk 
maken voor ouders en blijft het bereik hoog. Daarnaast blijven we het bereik nauwkeurig monitoren.

2. De fluctuatie van het rijksbudget staan mogelijk de ambities in de weg
De fluctuaties van het rijksbudget staan mogelijk de gezamenlijke ambities in de weg. Het is niet 
exact aan te geven wat de hoogte van het door gemeente Haarlem ontvangen rijksbudget in de 
jaren 2020-2022 is. Op de volgende wijzen worden de gevolgen beperkt gehouden:

Door bovenstaande kaders vast te stellen wordt het mogelijk om jaarlijks flexibel op de 
fluctuatie van het rijksbudget te reageren, door wanneer nodig de uitvoeringsregeling 
onderwijskansen aan te passen.
Doordat het van rijkswege mogelijk is om de specifieke doeluitkering OAB uit voorgaande 
jaren over te hevelen naar volgende kalenderjaren, ontstaat er in het budget ruimte, die 
de gemeente en haar partners tijd geeft om op de nieuwe fluctuaties die bij dit budget 
zijn gaan horen, in te spelen, door bijvoorbeeld extra interventies op het bereiken van de 
doelgroep in te kunnen zetten.
De gemeente kaart de regeldruk (samen met andere regio's) aan bij het ministerie van 
OCW middels deelname aan de Gelijke Kansen Alliantie. Deze Alliantie is bedoeld als 
netwerkorganisatie om kennis en kunde over lokaal gelijke kansenbeleid uit te wisselen, 
en van eikaars expertise gebruik te maken.

3 In principe valt hier de inzet op peuteropvang in. Zie hoofdstuk 3.1 van de nota voor een verdere toelichting 

op de categorie voorschools.

4 Onder Vroegschools en toeleiding valt alle aanvullende onderwijskanseninzet. Zie hoofdstuk 3.2 en 3.3 van de 

nota voor een verdere toelichting.
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Bij de gesprekken met de peuteropvangpartijen is expliciet genoemd dat gemeente en 
aanbieders de financiering en het bereik blijvend monitoren in 2020 en verder. Hiermee 
spelen we wanneer nodig snel in op de wijzigingen in de doelgroep en het budget.

6. Uitvoering
Na vaststelling door de raad kan het college de uitvoeringsregeling WE en een subsidiekader 
vaststellen.

7. Bijlagen
1. Nota Onderwijskansen Haarlem 2019-2022
2. Bijlage bij nota: Bijlage 1: Rapportage Ouderbetrokkenheid op Haarlemse scholen
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