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0.  Voorwoord Wethouder Botter 

 

Sommige kinderen beginnen hun schoolcarrière al met een (taal)achterstand. Dat kan allerlei 

oorzaken hebben. Bijvoorbeeld als gevolg van de sociaal culturele omgeving waarin het opgroeit; 

omdat de ouders geen Nederlands spreken of omdat het zich langzamer ontwikkelt dan gemiddeld. 

Het is van cruciaal belang dat kinderen hun ontwikkelingsachterstand zo snel mogelijk inhalen. 

Want wie moeite heeft met bijvoorbeeld taal, loopt het risico om ook in andere vakken en 

vaardigheden achterop te raken. 

 

in Haarlem streven we naar gelijke kansen voor alle kinderen op het gebied onderwijs. We zien 

graag  dat zij het maximale uit zichzelf kunnen halen en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen; 

zodat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. Een afgeronde schoolopleiding zorgt voor 

aansluiting op de arbeidsmarkt en de mogelijkheid om een bij te dragen aan de samenleving.  

In de nota ‘Samen voor Jeugd’ hebben we de kansencirkel geïntroduceerd als instrument om zoveel 

mogelijk aan te sluiten bij de talenten en kracht van kinderen, jongeren en ouders.   

 

Onderwijskansen is onderdeel van het thema ‘Kunnen ontwikkelen’ van de kansencirkel.  

De gedachte dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen wanneer hem/haar de goede kansen 

worden geboden, leidt ertoe we in deze nota niet spreken over de landelijke term 

onderwijsachterstanden, maar over het bevorderen van onderwijskansen. Om gelijke kansen te 

creëren, zijn we niet bang om middelen ongelijk in te zetten. 

 

In de nota ‘Onderwijskansen Haarlem’ die voor u ligt staat hoe wij onze ambities op het gebied van 

onderwijs gestalte willen geven en wat de kaders zijn. De nota is tot stand gekomen met onze 

partners in het onderwijs, de peuteropvang, de JGZ Kennemerland, en de collega’s uit het 

preventieve jeugdnetwerk.   

 

Ik heb bij de totstandkoming van dit stuk vele betrokken partners ontmoet. Hen wil ik ook hartelijk 

bedanken. Niet alleen voor het meedenken bij het stuk, maar juist ook voor hun dagelijkse 

enthousiaste inzet en betrokkenheid voor de jeugd van Haarlem. De nota Onderwijskansen stelt 

hen in staat dit in de toekomst te blijven doen.  

 

Jur Botter,  

Wethouder Onderwijs en Jeugd 
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1. Aanleiding: van 
(taal)achterstand naar 
onderwijskans 

Sommige kinderen stappen het basisonderwijs in met een (taal)achterstand. Het is van belang dat 

kinderen een achterstand in hun ontwikkeling en/of de Nederlandse taal op jonge leeftijd inhalen. 

Wie moeite heeft zich de taal vaardig te maken, riskeert ook achterstand in andere vakken en 

vaardigheden in het onderwijs. Taal is immers dé manier waarmee kennis en informatie 

overgebracht wordt. Het is de manier waarop we ervaringen uitwisselen, meningen delen en de 

wereld van kinderen vergroot wordt. De effecten van vroegtijdige investeringen in het tegengaan 

en verminderen van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen, zijn over het algemeen groter dan 

investeringen die op latere leeftijd gericht zijn op het wegwerken van achterstanden. Gemeenten 

en partners zijn daarom wettelijk verplicht zich in te spannen om kinderen vanaf een zo jong 

mogelijke leeftijd zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden. 

 

Het is voor gemeenten een wettelijke verplichting om in het kader van het landelijke 

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voldoende voorschoolse educatie in de peuteropvang aan te 

bieden én peuteropvang financieel toegankelijk te houden voor ouders zonder recht op 

kinderopvangtoeslag. Hier ontvangt de gemeente budget voor vanuit het Rijk, de GOAB-middelen. 

De gemeenten en peuteropvangaanbieders maken hierover inhoudelijke en financiële afspraken. 

Ook is de gemeente verplicht om afspraken te maken over de toeleiding naar de voorschoolse 

educatie op de peuteropvang en de overgang naar vroegschoolse educatie op de basisschool. De 

basisscholen zijn op hun beurt verplicht om in de periode van 4 tot en met 6 jaar vroegschoolse 

educatie in groep 1 en 2 aan te bieden aan kinderen met een taalachterstand. Middelen hiervoor 

ontvangen scholen rechtstreeks vanuit het Rijk.   

 

Voor- en vroegschoolse educatie richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere 

ontwikkelingsgebieden. Het gaat om de: 

• Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek. 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfregulatie en 

zelfvertrouwen en samen spelen en samenwerken. 

• Taalontwikkeling: het gericht stimuleren van het vergroten van de woordenschat en de 

taalvaardigheid.  

• Beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, meten en de oriëntatie in ruimte en tijd. 

Bij het aanleren van al deze vaardigheden is ook de rol van ouders onmisbaar.  

 

Het bieden van voor- en vroegschoolse educatie en peuteropvang voor kinderen wiens ouders 

geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, is een landelijke verplichting, maar we doen in 

Haarlem al jarenlang structureel meer dan dit noodzakelijke. Samen met de 

peuteropvangaanbieders, onderwijs- en jeugdpartners werkt de gemeente Haarlem aan het 

onderwijskansenbeleid om ieder kind op jonge leeftijd in Haarlem kansen in het onderwijs te 

kunnen bieden. Er wordt daarom in deze nota niet gesproken over de landelijke term 

onderwijsachterstanden, maar over het bevorderen van onderwijskansen.   
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1.1 Landelijke wijzigingen 

De laatste beleidsnota over onderwijskansen in de gemeente Haarlem dateert uit 2014. Daarna zijn 

er jaarlijks uitvoeringsplannen opgesteld met de betrokken partijen. Sinds deze nota is (en wordt) 

het landelijk beleid gewijzigd op de volgende punten:   

• Vanaf 1 januari 2016 zijn gemeenten verplicht om voor ouders die geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag, peuteropvang financieel toegankelijk te maken. Ouders zonder recht op 

kinderopvangtoeslag, kunnen voor een gereduceerd tarief gebruik maken van een aantal uren 

peuteropvang. Dit maakt de peuteropvang toegankelijk voor deze doelgroep met (veelal) een 

kleine beurs, en draagt dus bij aan de aanpak van kansenongelijkheid.  

• Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot peuteropvang. Dat is geregeld in de 

Wet harmonisatie kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.1  Peuterspeelzalen moeten 

hiermee gaan voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Ouders 

betalen nu een wettelijk verplichte inkomensafhankelijke bijdrage. Alle ouders die recht hebben 

op kinderopvangtoeslag, kunnen deze via de Belastingdienst aanvragen. Voor ouders die hier 

geen recht op hebben, zijn gemeenten verplicht een financieel toegankelijke peuteropvang te 

creëren.  

• Per 1 januari 2019 is een nieuwe landelijke verdeelsystematiek2 voor de gemeentelijke 

onderwijsachterstandsmiddelen in werking getreden. Voor de gemeente Haarlem betekent dit 

een terugloop van € 300.000,- per jaar in budget.  

•  Deze nieuwe verdeelsystematiek voor vroegschoolse educatie is per 1 augustus 2019 in werking 

getreden voor de schoolbesturen.  

• Vanaf 1 augustus 2020 stelt minister Slob hogere eisen aan voorschoolse educatie. Het aantal 

uur voorschoolse educatie voor VVE-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).  

• Naast het uitbreiden van het aantal uur voorschoolse educatie, zet v minister Slob ook in op de 

inhoudelijke kwaliteit op de peuteropvang. Per 1 januari 2022 moeten de aanbieders een 

pedagogisch beleidsmedewerker inzetten ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van de 

voorschoolse educatie. De uren zijn afhankelijk van het aantal daadwerkelijk geplaatste 

doelgroepkinderen per teldatum 1 januari van ieder jaar.  

 

De geschetste rijkswijzigingen uit 2016 en 2018 zijn reeds in het beleid en de uitvoering hiervan 

geïmplementeerd. De inzet van een pedagogisch coach zoals nu per 2022 landelijk verplicht wordt 

gesteld, is in Haarlem al in de vorige beleidsperiode als eis aan de aanbieders gesteld.  

Eén van de grootste veranderingen, de uitbreiding van voorschoolse educatie van 600 naar 960 

uur, vindt per 1 augustus 2020 plaats. 2019 en de eerste helft van 2020 is daarom gezien als 

overgangsjaar, waarin de gemeente en haar VVE-partners zich samen hebben kunnen 

voorbereiden op de grootschalige wijzigingen. Deze nota is hiervan de uitkomst, door 

toekomstbestendige afspraken onder meer over de wijzigingen uit 2019 vast te leggen met alle 

uitvoeringspartners.  

 

 
1
 Zie voor de wet deze link. 

2
 De nieuwe verdeelsystematiek betekent ook dat de oude systematiek, die gebaseerd was op de 

gewichtenregeling van het onderwijs, vervalt. Hiernaast  kunnen de landelijke budgetten die Haarlem 
ontvangt, per jaar wijzigen. Dit wordt nader uitgelegd in paragraaf 2.4 en 3.1.   

https://wetten.overheid.nl/BWBR0039656/2018-02-28
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1.2 Visie en integraliteit 

Deze nieuwe beleidsnota is in samenspraak met het betrokken uitvoeringspartners opgesteld.  

 

In Haarlem wordt al jaren door alle betrokken partners (jeugdgezondheidszorg, onderwijs, 

voorschoolse voorzieningen en gemeente) gewerkt aan een brede inzet op onderwijskansen. Het is 

dan ook een belangrijk thema op de Lokale Educatieve Agenda (LEA) als de Regionale Educatieve 

Agenda (REA). Dit zijn de agenda’s waar de gemeente samen met betrokken partners gezamenlijke 

afspraken heeft gemaakt over kansengelijkheid in het onderwijs. 

 

Vanuit de LEA is onderwijskansen een thema dat permanente aandacht heeft. In mei 2018 zijn 

daarnaast onder leiding van onderzoek en adviesbureau Oberon drie brede bestuurlijke 

bijeenkomsten met betrokken partners georganiseerd om de visie en ambities voor de toekomst 

vorm te geven die terug te vinden zijn in deze nota. 

 

Wij streven ernaar om kinderen in Haarlem gelijke kansen te bieden in het onderwijs. We willen dat 

alle kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen en hun talenten optimaal kunnen 

ontwikkelen. In Haarlem gaan we uit van de onderwijskansen van het kind.  

Het doel van het Haarlemse onderwijskansenbeleid is dat kinderen, ongeacht hun achtergrond en 

binnen hun eigen individuele mogelijkheden, optimaal hun (schoolse) vaardigheden kunnen 

ontwikkelen. Onder deze vaardigheden wordt niet alleen de cognitieve ontwikkeling (taal- en 

rekenvaardigheden) verstaan. De brede ontwikkeling (met ook de sociaal- emotionele-, 

motorische- en morele-ontwikkeling) van kinderen is in onze visie een noodzakelijke voorwaarde 

voor de cognitieve ontwikkeling. 

 

Onderwijskansen creëren is breder dan alleen de visie op en de doelen die genoemd staan in deze 

nota. In de gemeente Haarlem wordt er door organisaties die betrokken zijn bij jonge kinderen (0-

12 jaar) samengewerkt om ongelijkheid in ontwikkelingskansen zoveel mogelijk op te heffen. Dit 

doen zij door een voor deze groep kinderen kwalitatief hoogstaande programma's/methoden aan 

te bieden. onderling dit aanbod op elkaar af te stemmen en te werken aan een educatief 

partnerschap met ouders. 

Dit om kinderen veilig en gelukkig te laten opgroeien, en zich optimaal te laten ontwikkelen. 

Daarmee is de nota geen geheel overzicht op alles wat onder onderwijskansen in Haarlem kan 

vallen. Naast de inzet op onderwijs, is inzet op andere vlakken in de samenleving net zo belangrijk.  

 

Zoals hiervoor gemeld, is per 2016 de gemeente bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het financieel 

toegankelijk houden van de voorschoolse voorzieningen. Dit houdt in dat ouders die geen recht 

hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, tegen een inkomensafhankelijk tarief 

gebruik kunnen maken van peuteropvang. Alle ouders met een HaarlemPas kunnen gratis een 

aantal uren gebruik maken van peuteropvang, en hebben recht op een tegemoetkoming van 

scholingskosten en een bijlesregeling. Daarmee is het onderwijskansenbeleid ook een onderdeel 

van het minimabeleid. 
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De nota sluit ook naadloos aan op de 

nota Samen voor de Jeugd Haarlem.3 

Het onderwijskansenbeleid is een 

schakel in het jeugdbeleid, met name 

gericht op de preventie:  Door 

leerlingen hun talenten zo optimaal 

mogelijk te laten ontwikkelen en 

zichzelf te laten ontplooien, is de kans 

op soepele overgangen in de 

schoolloopbaan, aansluiting op de 

arbeidsmarkt en een bijdrage te 

leveren aan de samenleving op latere 

leeftijd, groter. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de kansencirkel die als 

tool en leidraad in de nota Samen 

voor de Jeugd benoemd is. Hier wordt 

verder op ingegaan in hoofdstuk 2.  

 

1.3   Opzet notitie 

Deze nota beschrijft de doelen van en kaders voor het onderwijskansenbeleid van Haarlem, 

ontstaan in samenspraak met de betrokken partners in de stad. De uitwerkingen hiervan zullen in 

een subsidiekader worden vastgelegd.  

 

In hoofdstuk 2 worden de ambities en visie genoemd op de wettelijke en niet- wettelijke taken die 

onder onderwijskansen vallen. Deze ambities zijn opgesteld en afgestemd met de JGZ 

Kennemerland, VVE-peuteropvangaanbieders, welzijns- en onderwijspartners uit Haarlem. We 

hebben de ambities als doelen geformuleerd.  

 

In hoofdstuk 3 wordt verder vorm gegeven wat deze ambities, in combinatie met de wettelijke 

veranderingen, voor effect hebben en hoe dit financieel en organisatorisch in te richten.  

 

Waar in deze nota ‘we’ staat wordt de gemeente Haarlem bedoeld met alle gelijke 

onderwijskansenpartners. Daar waar ouders staat, bedoelen we ook pleegouders of verzorgers van 

kinderen en jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
 Zie voor de Jeugdnota deze link. 

file:///C:/Users/KIMVAN~1/AppData/Local/Temp/2019293239%202.%20Bijlage%201.%20Integrale%20nota%20jeugd_%20Samen%20voor%20jeugd%20Haarlem.pdf
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2. Inhoudelijke ambities voor  
onderwijskansen 

Gemeente, JGZ Kennemerland, peuteropvang, onderwijs en welzijn hebben gezamenlijk de 

ambities voor het onderwijskansenbeleid benoemd.  Deze ambities gaan verder dan noodzakelijk 

wordt geacht door de wetgever (Wet op het Primair Onderwijs, art. 165 t/m 167). Hierdoor wordt 

het huidige gelijke onderwijskansenbeleid van Haarlem, met name op de toeleiding en doorgaande 

lijn, gezien als voorbeeldgemeente door de Inspectie van het Onderwijs.  

 

De ambities van de gemeente en de partners, en het verminderde/fluctuerende budget wat vanuit 

het Rijk naar de gemeente Haarlem komt, staan op gespannen voet met elkaar. Er is door 

gezamenlijke inspanningen zoveel mogelijk geprobeerd om de verwachtte budgettekorten op te 

vangen, wijzigingen door te voeren en zo min mogelijk ten koste van de hoge Haarlemse kwaliteit 

in onderwijsachterstanden (en daarmee de ontwikkelkansen van kinderen) te laten gaan. (zie 

paragraaf 2.1) 

 

Qua werkwijze en implementering willen we binnen het Onderwijskansenveld in Haarlem zoveel 

mogelijk aansluiten bij de Kansencirkel, zoals omschreven in de Jeugdnota. De kansencirkel is 

gebaseerd op het Schotse GIRFEC-model (Getting it right for every child). De Nederlandse vertaling 

is tot stand gekomen in samenwerking met de Associatie voor Jeugd en het Nederlands 

Jeugdinstituut4 en wordt gebruikt in de nota “Samen voor de Jeugd Haarlem”. Het bestaat uit acht 

elementen die een kind nodig heeft om goed te kunnen opgroeien (gezond zijn, veilig zijn, kunnen 

ontwikkelen, actief zijn, gehoord worden, erbij horen, een thuis hebben en verantwoordelijkheid 

nemen), gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar beschermende factoren in de 

ontwikkeling van kinderen. De acht elementen van de kansencirkel zijn belangrijk voor alle 

kinderen, ongeacht leeftijd of problematiek.  

Het brede gebruik van de kansencirkel bevordert het centraal stellen van de behoeften van een 

kind en het spreken van één taal van hulpverleners, ouders, leerkrachten, onderwijsconsulenten, 

welzijnswerkers, etc. De betrokken VVE-partners zijn bij het opstellen van de nota “Samen voor de 

Jeugd Haarlem” betrokken geweest. Ze hebben in 2019 een start gemaakt met het concretiseren 

van de elementen van de kansencirkel binnen hun eigen organisaties en versterken dit in de 

aankomende periode.  

2.1 Doelgroepdefinitie 

Doelstelling 1.1: We werken met een heldere doelgroepdefinitie 

 

Kinderen, waarvan de ouders een lage opleiding genoten hebben, werden voorheen gezien als een 

risicogroep op een taalachterstand. Zij kregen een ‘gewicht’ mee, wat betekende dat scholen extra 

geld kregen van OCW om de (dreigende) onderwijsachterstand van deze leerlingen in de 

vroegschoolse periode te bestrijden. Op basis van het aantal gewichtenleerlingen in de 

vroegschoolse periode, ontving de gemeente een bijdrage om voorschools educatie aanbod te 

creëren.  

 
4
 De Haarlemse kansencirkel is te vinden in de nota samen voor de jeugd, zie voetnoot 1. De kansencirkel 

van het NJI staat onder deze link.  

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/GIRFEC_Kansencirkel_A4.pdf
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Per 1-1-2019 wordt een nieuwe indicator door de rijksoverheid gebruikt voor de herverdeling van 

de onderwijsachterstandsmiddelen voor de gemeenten en per 1-8-2019 voor de schoolbesturen. 

Deze is ontwikkeld door het CBS.5   

Hiermee vervalt de oude gewichtenregeling per leerling. Omdat de gemeente Haarlem met haar 

partners haar lokale doelgroepdefinitie op deze gewichtenregeling had gebaseerd, is deze nu  toe 

aan een herziening. Daarbij is gekeken hoe er zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de CBS-

criteria, voor zover die op gemeentelijk niveau inzichtelijk zijn.  

 

De nieuwe Haarlemse doelgroepdefinitie die samen met de partners is opgesteld, luidt:  

 
Een kind wordt zowel voor- als vroegschools (van 2,5 tot 6 jaar) als VVE-kind aangemerkt indien het 

voldoet aan één of meer van de volgende criteria: 

 

1: Wanneer beide ouders/verzorgers of een van beide ouders/verzorgers laagopgeleid zijn/is. Onder 

laagopgeleid wordt verstaan ouders zonder diploma of een diploma lager dan vmbo gl/t. 

 

2: Wanneer het kind een risico op een taalachterstand van het Nederlands heeft en VVE-aanbod 

passend is om dit risico te verkleinen. Dit beoordeelt de JGZ-professional op basis van eigen 

expertise of op basis van een indicatieverzoek van een externe professional/pedagogisch 

medewerker. 

Bij de beoordeling worden in ieder geval de volgende omgevingsfactoren meegenomen: 

• De sociale omgeving van het kind 

• De taal die de primaire opvoeder spreekt met het kind 

• Schuldenproblematiek 

 

3: Wanneer het kind een geconstateerde ontwikkelingsachterstand heeft die een belemmering is 

voor de Nederlandse taalontwikkeling van het kind en VVE-aanbod passend aanbod zou kunnen zijn 

om de ontwikkelingsachterstand te verminderen. Dit beoordeelt de JGZ-professional op basis van 

eigen expertise of op basis van een indicatieverzoek van een externe professional/pedagogisch 

medewerker. 

 
De doelgroepdefinitie geldt voor kinderen tussen de 2,5 tot 6 jaar. De doelgroep sluit daarmee aan 

bij onderzoeken die stellen dat de leerbaarheid van peuters tussen de 2,5 jaar en 4 jaar groter is 

dan die tussen de 2 jaar en 2.5 jaar.6 Daarnaast sluit het aan bij het te ontvangen Rijksbudget.  

 

De oude criteria maakte de VVE-doelgroep van Haarlem breed: Bijna 25% van de kinderen tussen 

de 2 en 4 jaar kwam in aanmerking voor een VVE-indicatie. Ook doelgroepen die niet per definitie 

 
5
 Het CBS heeft naar de volgende criteria gekeken om de grootte van de doelgroep per gemeente vast te 

stellen:  
• Opleidingsniveau: Van zowel de vader als de moeder worden alle opleidingsniveaus meegenomen. 
Daarnaast speelt het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school een rol bij het voorspellen 
van een verwachte onderwijsachterstand. 
• Land van herkomst: Er wordt gekeken naar de herkomst van de ouders. De herkomstlanden zijn 
ingedeeld in 8 categorieën op basis van de ‘culturele afstand tot Nederland’. 
• Verblijfsduur van de moeder in Nederland: Er wordt gekeken naar de verblijfsduur van de moeder in 
Nederland. De verblijfsduur is in drie categorieën verdeeld: 0-5 jaar, 5-15 jaar en langer dan 15 jaar. De 
verblijfsduur van de vader blijkt een minder goede voorspeller van een verwachte onderwijsachterstand 
als de verblijfsduur van de moeder al wordt meegenomen. 
• Schuldsanering: Of de ouders in de schuldsanering zitten wordt gemeten met een ‘ja’/’nee’ variabel. Als 
het gezin in de schuldsanering zit valt het kind in de ‘ja’ categorie. 
6
 Een neveneffect van de verkleining van de doelgroep van 2  naar 2,5 jaar is tevens dat de verplichte 

urenuitbreiding per kind in 2020 financieel en ruimtetechnisch beter is te regelen.   
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een taalachterstand hebben, zoals kinderen van internationals, kwamen automatisch in 

aanmerking voor een VVE-plek. De doelgroepdefinitie zorgt er voor dat de kinderen wiens risico op 

een achterstand het grootst is, worden bereikt. De criteria van de nieuwe doelgroepdefinitie zijn in 

gezamenlijk overleg opgesteld met het veld. Daarbij zijn zeer veel overwegingen meegenomen.   

2.2 Bereik en toeleiding  

Doelstelling 2.1: We monitoren het toeleidingsproces en het bereik van VVE 

 

Sinds 2016 wordt in Haarlem gewerkt met de digitale VVE-toeleidingsmonitor. Deze is ontwikkeld 

in samenwerking met de JGZ Kennemerland, voorschoolse VVE-aanbieders en de gemeente. De 

monitor maakt zichtbaar waar de doelgroepkinderen zich in het toeleidingsproces bevinden en 

welke kinderen wel of niet deelnemen aan VVE. Ook maakt de monitor zichtbaar op basis van welk 

criterium het kind tot de doelgroep VVE behoort, de omvang en spreiding van de doelgroep, het 

gemiddeld aantal uren dat doelgroepkinderen voorschoolse educatie volgen en de redenen voor 

het non-bereik. De monitor wordt gebruikt als signalerings- en sturingsinstrument om 

verbeteracties in het toeleidingsproces uit te zetten en te monitoren. Op deze wijze wordt gewerkt 

aan een optimaal bereik van de doelgroep. De monitor is in 2018 volledig AVG-proof gemaakt. 

 

De huidige toeleiding is succesvol. Er is sprake van een hoog bereik en een stijgende trend van 

deelname is zichtbaar.7 Tijdens de bestuurlijke bijeenkomsten is unaniem door de aanwezige 

partners aangegeven dat het gewenst is de huidige inzet op toeleiding naar voorschoolse 

voorzieningen te handhaven. 

 

Doelstelling 2.2: We communiceren gezamenlijk en continue over het belang van 

Onderwijskansen 

 

We streven naar een optimaal bereik van VVE-doelgroepkinderen. Hiervoor dragen zowel de 

gemeente als alle betrokken partners, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook betrekken we 

ouders als ambassadeurs voor VVE. 

Verder is er continu aandacht voor de communicatie met ouders en professionals. Foldermateriaal, 

een website en twee voorlichtingsfilms met anderstalige voice-overs zijn voor ouders beschikbaar. 

Een digitale sociale kaart VVE en een toolkit zijn ontwikkeld voor professionals. Op basis van dit 

nieuwe onderwijskansenbeleid pakken we de behoeften op het gebied van communicatie verder 

op, met daarbij specifieke aandacht voor laaggeletterde/laagtaalvaardige ouders/verzorgers.  

2.3 Doorgaande leerlijn  

Doelstelling 3.1: We dragen over van voor- naar vroegschoolse periode 

 

Van groot belang is de doorgaande leerlijn: het aanbod dat kinderen krijgen in de peutertijd moet 

een vervolg krijgen op de basisschool. Daarbij gaat het om meer dan alleen de continuïteit van het 

inhoudelijke VVE-aanbod. De doorgaande leerlijn is niet louter voor VVE-doelgroepkinderen, of 

zorgkinderen van belang, maar voor elk kind in Haarlem die een overstap maakt van voor- naar 

vroegschoolse periode. Zoals al gesteld in de nota Samen voor de Jeugd zien we de rol van de 

gemeente daarbij als stimulator van “een betere samenwerking bij overgangsmomenten en het 

 
7
 Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het bereik en per kwartaal worden de cijfers uit de 

toeleidingsmonitor besproken met de betrokken partijen. Op 01-10-2016 (Q3) was het bereik 66%, een 
jaar later in 2017 68% en op 01-10-2018 72%.  



 
 
 11 
 

bevorderen van het gebruik van de kansencirkel zodat gekeken wordt naar de totale ontwikkeling 

van het kind.” De kansencirkel biedt hier aanknopingspunten voor.  

 

Met betrekking tot de doorgaande lijn van peuteropvang naar basisschool is in Haarlem een aantal 

afspraken vastgelegd in ‘Het kwaliteitskader Onderwijskansen" en het Haarlems Protocol 

Overdracht. Ook de Onderwijsinspectie heeft normen vastgelegd met betrekking tot de 

doorgaande lijn die zij tijdens haar inspecties beoordeelt. Daarnaast is in 2017 door Sardes een 

kwaliteitskaart Doorgaande lijn Haarlem ontwikkeld, die het voor professionals inzichtelijk maakt 

welke afspraken er (onder andere in het kader van de doorgaande lijn) gelden.  

  

Voor alle kinderen tussen de 2,5 jaar en 6 jaar zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot de 

overdracht van ontwikkelingsgegevens van kinderen, in de vorm van de kleine Eigen Wijzer. 

Hiermee sluiten wij aan bij het instrument dat ontwikkeld is door het Samenwerkingsverband 

primair onderwijs en gebruikt wordt op alle basisscholen. Daarbovenop zijn extra afspraken 

vastgelegd met betrekking tot de warme overdracht van VVE-doelgroepkinderen en zorgkinderen. 

Om de doorgaande lijn voor VVE-doelgroepkinderen extra te waarborgen, vormen VVE-

peuteropvanglocaties vaak een officieel "koppel" met de basisschool die inpandig is, of in de buurt. 

Waar dit het geval is, zijn samenwerkingsafspraken formeel vastgelegd.  

 

In de bestuurlijke overleggen met de betrokken partners is afgesproken de afspraken over de 

doorgaande lijn te bestendigen en te verbeteren door de vernieuwing van de kleine Eigen Wijzer en 

de verbinding van de kansencirkel.  

 

Doelstelling 3.2: We streven naar een optimale verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp 

 

De gemeente heeft een grote rol bij het verbinden van het gehele onderwijsveld (inclusief passend 

onderwijs) met de jeugdpreventie (zoals het CJG en jeugdhulp). Een kind met een hulpvraag kan in 

sommige gevallen baat hebben bij VVE. Het blijft in de toekomst mogelijk om hier gebruik van te 

maken. Hierover zijn afspraken gemaakt met de JGZ Kennemerland, het CJG en het passend 

onderwijs. Deze zijn geborgd in de Wijzer Samenwerken. 

2.4. Aanvullende onderwijsactiviteiten 

Doelstelling 4.1: We zetten ons gezamenlijk in voor extra inzet in de schoolse periode 

 

Scholen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van vroegschoolse educatie. Hier 

ontvangen zij vanuit de lumpsumregeling middelen van het Rijk voor.  

Om gelijke onderwijskansen in het primair onderwijs extra te stimuleren en de doorgaande lijn 

tussen voor- en vroegschoolse educatie te bestendigen, zijn de volgende afspraken gemaakt met 

de betrokken schoolbesturen om aanvullende onderwijsactiviteiten te financieren:  

• Extra aanvullende onderwijsinterventies zijn bedoeld voor die leerlingen die de extra 

ondersteuning het hardst nodig hebben. Extra inzet is noodzakelijk voor kinderen ‘aan de 

onderkant’, met de laagste scores (cognitief, op taalgebied). Alleen scholen met een substantieel 

aantal doelgroepkinderen kunnen in aanmerking komen voor extra aanvullende 

onderwijsmiddelen. Zij geven bij de aanvraag aan welke aanvullende activiteiten zij zelf inzetten 

op schoolniveau. Aanvragen lopen via het eigen schoolbestuur. Is er geen substantiële 

aanwezigheid van de doelgroep op de school, dan behoort de (financiële) inzet onderdeel van 

het reguliere schoolaanbod te zijn.  

• Uitgangspunt is dat de extra aanvullende onderwijsactiviteiten zo nauw mogelijk verweven zijn 

met het reguliere onderwijsprogramma/-aanbod op school. Idealiter gaat het om flexibele, ad 
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hoc schakelmomenten buiten het reguliere onderwijsprogramma, die inspelen op de specifieke 

leerbehoefte van de leerling. Het gaat dus nadrukkelijk om een extra aanvullende activiteit, die 

moet aansluiten op andere inspanningen op school. 

• Een voorbeeld van zo’n extra invulling zijn de schakelklassen. Maar er wordt op schoolniveau, 

scholen waar veel doelgroepkinderen zitten, ruimte gelaten voor een andere invulling dan de 

schakelklas (zoals bijvoorbeeld het organiseren van talentklassen) als dat op schoolniveau tot 

betere opbrengsten van de doelgroepleerlingen leidt.  

• Leerlingen met een achterstand, die binnen school gebruik maken van de extra aanvullende 

onderwijsactiviteiten, worden ook gericht gestimuleerd om aan de buitenschoolse activiteiten, 

zoals de Zomerschool8 deel te nemen. Dit versterkt de doorgaande lijn binnen en buiten school 

en de inzet per leerling.  

• Als er sprake is van een financiële tegemoetkoming in extra aanvullende interventies, mogen er 

ook eisen aan een school gesteld worden, bijvoorbeeld op het gebied van ouderbetrokkenheid 

en leerondersteunende programma’s.  

• De gezamenlijke instandhouding van de regionale voorziening Internationale Taalklas (ITK) voor 

anderstalige leerlingen primair onderwijs wordt gecontinueerd. Doel van het ITK is om 

anderstalige leerlingen de basisvaardigheden van de Nederlandse taal te leren, zodat zij hierna 

kunnen doorstromen naar de reguliere basisschool. Naast de reguliere rijksbekostiging en de 

bijdragen vanuit het Samenwerkingsverband po dragen alle betrokken gemeenten ook financieel 

bij aan het in stand houden van de ITK. In het RBO is afgesproken dat elke gemeente voor iedere 

ITK-leerling, woonachtig in die gemeente, € 2.000 per schooljaar bijdraagt. Het aantal ITK 

kinderen dat in Haarlem woonachtig is, stijgt nog steeds, mede door de komst van veel 

internationals.  

• Per jaar worden er 1 à 2 bijeenkomsten georganiseerd waar kennis en expertise over de 

aanvullende onderwijsactiviteiten worden uitgewisseld om zoveel mogelijk resultaat met deze 

aanvullende onderwijsactiviteiten te behalen. 

2.5 Ouderbetrokkenheid 

Doelstelling 5.1: We stimuleren educatief partnerschap binnen het aanbod van VVE 

 

Ouders spelen bij de ontwikkelingskansen van hun kinderen een belangrijke rol. Zij leggen de basis 

voor de ontwikkeling van de cognitieve-, sociaal-emotionele- en motorische vaardigheden van het 

kind. Zonder hen kan de (taal)ontwikkeling niet gestimuleerd en versterkt worden. Dit vraagt om 

een extra inzet van partners op het versterken van de samenwerkingsrelatie met ouders.  

 

Ouderbetrokkenheid was een apart thema bij de Lokale Educatieve Agenda 2015-2019. In het 

laatste geval is er, op verzoek van schoolbesturen en gemeente, door onderzoeksbureau CPS een 

start gemaakt met een inventarisatie in Haarlem. Schoolbesturen gaan elk anders om met het 

betrekken van ouders, waarbij er vaak gebruik wordt gemaakt van vernieuwende werkmethoden. 

Meer informatieDe verdere uitkomsten hierover kunnen worden gevonden in de bijlage 

ouderbetrokkenheid, die inkijk verschaft over de inzet op ouderbetrokkenheid als 

themaonderwerp binnen de LEA. Voor de volgende LEA-periode leggen we de 

verantwoordelijkheid van ouderbetrokkenheid als thema binnen het onderwijs bij de betrokken 

partners zelf en integreren we de visie van de kansencirkel.  

 

 
8
 De Zomerschool is een initiatief van de KinderUniversiteit Haarlem. In de eerste twee weken van de 

zomervakantie kunnen kinderen die in groep 5, 6 of 7 zitten en moeite hebben met taal, intensief en 
persoonlijk taalonderwijs volgen. 
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We continueren de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor ouderbetrokkenheid binnen het VVE-

aanbod.  

De betrokken VVE-partners hebben in 2013 het stedelijk beleidsplan Ouderbetrokkenheid in de 

VVE vastgesteld. Eind 2018 is deze in gezamenlijkheid geëvalueerd en zijn aanscherpingen gedaan. 

Hierdoor is de volgende visie op ouderbetrokkenheid voor 2020-2024 ontstaan:  

 

In de visie van de Gelijke onderwijskansenpartners op de betrokkenheid van ouders bij de voor- en 

vroegschoolse educatie, vormt educatief partnerschap het uitgangspunt voor het ouderbeleid: 

betrokkenen (ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, directie) ondersteunen elkaar 

wederzijds, stemmen hun bijdrage zoveel mogelijk af, ieder weliswaar vanuit zijn eigen 

verantwoordelijkheid, maar met een gemeenschappelijk doel: de optimale brede ontwikkeling en 

het leren van kinderen. 

 

Bij het vormgeven van educatief partnerschap werken VVE-partners vanuit het gedachtegoed van 

de kansencirkel waarin het kind en diens welzijn centraal staan.  

 

In de afgelopen jaren heeft voortschrijdend (wetenschappelijk) inzicht concretere ideeën 

opgeleverd over de voorwaarden om tot optimaal educatief partnerschap te kunnen komen. Bij het 

vormgeven van educatief partnerschap op organisatie-/locatieniveau werken de VVE-partners en 

ouders aan deze voorwaarden: 

• Welkom: Iedereen (zowel ouders als professionals) voelt zich welkom en gezien.  

• Wederkerigheid: Bij educatief partnerschap gaat het zowel om betrokkenheid van ouders bij de 

voorschoolse opvang en educatie, maar ook om de betrokkenheid van de voorschoolse opvang 

of de school bij de ouders.  

• Gelijkwaardigheid: Ouders en professionals nemen een gelijkwaardige positie in en gaan een 

partnerschap aan met evenwichtige verantwoordelijkheden en verwachtingen. Openstaan voor 

bijdragen van ouders vanuit hun eigen maatschappelijke en culturele achtergrond is een 

belangrijke voorwaarde voor gelijkwaardig partnerschap. 

• Maatwerk: Er zijn grote verschillen tussen ouders en hun mogelijkheden. Daarom is 

samenwerking op maat met iedere ouder nodig. Het streven is om ouders te begeleiden naar 

intensieve betrokkenheid, rekening houdend met de verschillen die er zijn. 

 

In 2019 is er een eenmalig aanbod van scholing/deskundigheidsbevordering gestart, gericht op het 

versterken van de kennis en (communicatie)vaardigheden van VVE-professionals die nodig zijn om 

deze voorwaarden te creëren. 

 

Naast het betrekken van ouders bij de educatieve ontwikkeling van hun kind, willen we ouders in 

de nieuwe beleidsperiode meer actief betrekken bij de beleidsontwikkeling en uitvoering van het 

gehele gelijke kansenbeleid. Hoe we hieraan invulling geven, wordt in 2020 uitgewerkt met de 

betrokken partijen.  

2.6 Het monitoren van de afspraken en de regierol 

Doelstelling 6.1: We streven naar een overzichtelijke monitoring van de gegevens en resultaten 

 

De gemeente heeft een aantal wettelijke taken met betrekking tot de uitvoering van 

onderwijsachterstanden. Hier heeft zij samen met de partners van dit onderwijskansenbeleid haar 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor uitgesproken. Daar hoort ook een zekere mate van 

monitoren en verantwoorden bij, zowel naar elkaar, als naar het Rijk via de onderwijsinspectie. 
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In het voorjaar van 2019 is er door de betrokken partners een inventarisatie gedaan naar de wijze 

waarop er nu gemonitord wordt. De uitkomst hiervan is dat (onder andere door de (aankomende) 

wettelijke veranderingen in 2016, 2018 en 2020,) de wijze van verantwoorden er niet 

overzichtelijker op is geworden. De betrokken bestuurders hebben aangegeven dat de kwaliteit 

niet vooruit gaat door alleen het meten ervan. Daarom is onderstaande visie op monitoring en 

verantwoording geformuleerd. 

 

Voor de nieuwe beleidsperiode streven we naar een overzichtelijke monitoring van relevante 

gegevens en resultaten. Daarbij maken we een onderscheid tussen de kwantitatieve gegevens en de 

kwalitatieve gegevens. Kwantitatieve, meetbare gegevens willen we waar mogelijk koppelen, 

versimpelen en alleen uitvragen wanneer nodig.9 

Kwalitatieve gegevens, gegevens die de resultaten proberen te meten van de ingezette middelen en 

maatregelen, zijn op het gebied van gelijke onderwijskansen zeer moeilijk meetbaar. Dit heeft te 

maken met de jonge leeftijd van de doelgroep, en de vele omgevingsfactoren die een kind in 

ontwikkeling beïnvloeden. Daarom zullen op deze kwaliteitsaspecten, zoals bv ouderbetrokkenheid, 

audits worden uitgevoerd. De uitkomsten van deze audits dienen als input voor een (constante) 

kwaliteitsdialoog tussen gemeente, kinderopvangaanbieders, JGZ Kennemerland, schoolbesturen en 

ouders. Ook hierbij sluiten we waar mogelijk zoveel mogelijk aan bij bestaande 

verantwoordingssystematiek.  

 

Doelstelling 6.2: De gemeente is regisseur, sparringpartner en verbinder   

 

Deze nota en de uitvoering ervan is in samenspraak met de partners gemaakt. We zijn er trots op 

dat de relatie met de betrokken besturen en uitvoerders goed is, en we ons gezamenlijk inzetten 

voor gelijke kansen in het onderwijs en in de voorschoolse periode voor ieder Haarlems kind. 

Gezamenlijk maken we ons zorgen over de terugloop in financiën en zetten wij ons in om 

wijzigingen in het beleid te maken die zo min mogelijk ten koste gaan van het kind. We durven de 

ambities voor elkaar en de stad hoog te blijven leggen.  

 

De gemeente Haarlem en haar partners worden in het beleid en de uitvoering van het gehele 

gelijke onderwijskansenbeleid ondersteund door drie stedelijke coördinatoren Onderwijskansen. 

Samen met de partners is vastgesteld dat deze drie coördinatoren deskundigen zijn op het gebied 

van gelijke onderwijskansen. De coördinatoren monitoren de toeleiding en kwaliteit van VVE, 

geven uitvoering en verdieping aan het beleid en zijn op de hoogte van de wetenschappelijke 

onderzoeken op het gebied van gelijke onderwijskansen. Ze fungeren tevens als vraagbaak voor de 

betrokken partners. 

 

Waar het gaat om financiën, heeft de gemeente als subsidieverstrekker een controlerende taak. Dit 

is echter maar een klein onderdeel van de uitvoering van het gelijke onderwijskansenbeleid, we 

hebben daarnaast de rol van netwerker en regisseur. Het is onze taak om bij 

onderwijskansenbeleid verder te kijken dan alleen naar voor- en vroegschoolse educatie en 

aanvullende onderwijsactiviteiten vanuit het OAB, en de ambities te verbinden aan de taken die 

regulier op voorschoolse voorzieningen, scholen , passend onderwijs, op jeugdhulp, 

jeugdpreventie, en minimabeleid. Dit doen we door actief samen te werken met partijen zoals 

bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband passend onderwijs en deze samenwerking constant te 

bevorderen, zodat de kwaliteit en het onderlinge aanbod gegarandeerd kunnen worden voor de 

kinderen van Haarlem.  

 
9
 Een goed voorbeeld hiervan is de toeleidingsmonitor VVE, waarbij we in het kader van de doorgaande 

lijn door middel van een pilot de doorstroom van voorschoolse VVE-voorziening naar het basisonderwijs 
inzichtelijk willen maken.  
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3.  Het onderwijskansenbeleid 
geïmplementeerd 

In dit hoofdstuk wordt geschetst hoe de hiervoor genoemde ambities vorm krijgen en welke 

veranderingen dit vraagt ten opzichte van het huidige beleid.    

3.1. Veranderingen in de voorschoolse periode 

Zoals gemeld in hoofdstuk 1, stelt minister Slob met ingang van schooljaar 2020-2021 hogere 

ureneisen aan de wettelijk verplichte voorschoolse educatie. Het aantal uur voorschoolse educatie 

in de leeftijd tussen 2,5 jaar en 4 jaar wordt verhoogd van 600 uur naar 960 uur.10 De landelijke 

wijzigingen per 2020 komen met een nieuwe landelijke verdeelsystematiek van de 

middelen die per 1 januari 2019 is geïmplementeerd. Dit betekent voor Haarlem dat ondanks de 

wettelijk hogere kwaliteitseisen en uitbreiding in uren voorschoolse educatie, er een terugloop van 

budget is. Waar eerst werd verwacht dat om een verschil van €300.000,- in 2020 zou zijn tussen 

2018 en 2020, is bij de nieuwe beschikking voor 2020 van het Rijk inmiddels duidelijk dat het om 

een afname van minder dan €100.000,- zal gaan.  

 

Het budget vanuit het Rijk neemt dus licht af, terwijl de eisen toenemen. De gemeente en de 

partners zien mogelijkheden om het budgettekort op te vangen en de wettelijke eisen te 

implementeren, maar niet zonder ingrijpende keuzes te maken. De hoge kwaliteit van het 

onderwijskansenaanbod in Haarlem staat centraal en moet in ieder geval de kinderen met het 

hoogste risico bereiken. Er wordt verder ingegaan op de nieuwe verdeelsystematiek en de 

financiële gevolgen in paragraaf 3.3. 

 

Proces voorschoolse periode 

Nadat duidelijk werd hoe het landelijke beleid ingericht zou worden en welke financiële 

consequenties dit met zich meebrengt voor Haarlem, is vanaf juni 2018 samen met de betrokken 

partners overlegd hoe vorm te geven aan het nieuwe onderwijskansenbeleid, waaronder de 

invulling van VVE. 

 

Uit deze overleggen bleek dat de huidige VVE-peuteropvangaanbieders behoefte hebben om per 

aanbieder zelf invulling te geven aan de 960 uren. Deze gewenste andere invulling per aanbieder 

biedt kansen: Het komt het bereik van de doelgroep ten goede, want door het gevarieerde aanbod 

kunnen ouders kiezen welke invulling het beste aansluit bij de situatie van het kind en het gezin. 

Aanbieders kunnen het aanbod afstemmen op de behoeften vanuit de wijk of buurt. Het sluit 

daarnaast aan op de gedachte achter de harmonisatie tussen kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk.11 Uitgangspunt is daarom dat de gemeente de bovenwettelijke 

kwaliteitskaders in samenspraak met schetst voor de 960 uur VVE tussen de 2,5 en de 4 jaar, maar 

dat de implementering hiervan aan de aanbieders is.  

 

 
10

 Omgerekend naar een 40-weken rooster, leidt dit tot een verhoging van 10 uur naar 16 uur  
voorschoolse educatie per doelgroepkind per week.  
11

 Zoals verplicht gesteld per 1-1-2018, zie ook paragraaf 1.1.  
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Nieuwe kaders voorschoolse periode 

Met betrekking tot de uitbreiding in uren voorschoolse educatie vanaf 2020 geeft de gemeente het 

volgende kader mee:  

• De aanbieders krijgen flexibiliteit bij de organisatie van de uitbreiding van uren, zodat ze zoveel 

mogelijk kunnen aansluiten bij de lokale context. Dat betekent dat de aanbieders vrij zijn binnen 

de landelijk gestelde kaders en de lokale kwaliteitseisen om het 960-uurs aanbod zelf vorm te 

geven. 

• Het voorschoolse aanbod wordt niet meer vanaf 2 jaar, maar vanaf 2,5 jaar door de gemeente 

vergoed, conform de aanpassing van de doelgroepdefinitie. De aanbieders kunnen dit per kind 

verantwoorden.  

• Aanbieders moeten hun werkwijze duidelijk kenbaar maken op hun website, aan de toeleider 

(JGZ Kennemerland), en de overige betrokken VVE-partners, zodat het voor ouders en andere 

VVE-partners duidelijk is wát de verschillen per aanbieder zijn. 

• Het gekozen scenario van aanbieders heeft geen negatief effect op de doorgaande lijn naar de 

basisscholen. 

• Alle aanbieders maken voor de overdracht gebruik van de kleine Eigen Wijzer en blijven dit in de 

toekomst doen. 

• Aanbieders kunnen aan de gemeente/GGD aantonen hoe zij de kwaliteitseisen die bij VVE en de 

VVE-methodes horen, nastreven en geïmplementeerd hebben.  

• Het tegengaan van segregatie; er moeten ook reguliere kinderen geplaatst kunnen blijven 

worden op de VVE-locaties. 

• Er is een heldere toegang en een aanbod voor HaarlemPas-ouders en ouders zonder recht op 

Kinderopvangtoeslag. 

 

VVE volgen op de peuteropvang is na indicatiestelling van JGZ Kennermerland geen verplichting. De 

leerplicht geldt pas vanaf 5 jaar. Andersom wordt een kind pas gerekend tot de “bereikte 

doelgroep” als het de gehele 960 uur in 1,5 jaar heeft afgenomen. Gemeenten worden 

aangesproken door het Rijk als dit bereik te laag is.  

Omdat het volledig deelnemen aan het voorschoolse programma voor de doelgroepkinderen 

belangrijk is om  de effectiviteit ervan te garanderen, is het aantrekkelijk maken van de extra uren 

voorschoolse educatie in de vorm van het financieel toegankelijk houden ervan, belangrijk. Het 

bereik van de doelgroep in Haarlem is hoog, en het is wenselijk dat zo hoog mogelijk te houden.  

Daarom vergoedt de gemeente voor VVE per 2020 van de verplichte 960 uur 480 uur, nadat ouders 

eerst zelf de eerste 480 uur hebben bekostigd. Dit geeft ouders zelf een minimale stijging in de 

kosten (1 uur per week extra t.o.v. nu) en stimuleert hen dus de overige 8 uur die gratis zijn, af te 

nemen. De uiteindelijke voorwaarden en uitgangspunten worden nader uitgewerkt in een herziene 

uitvoeringsregeling en/of subsidiekader. 

3.2 Veranderingen in de vroegschoolse periode en bij de toeleiding 

Gezien de vermindering van het rijksbudget, zijn er ook in de vroegschoolse periode in overleg met 

het veld keuzes gemaakt om activiteiten, die niet of minder bijdragen aan de taalontwikkeling van 

achterstandskinderen, te verminderen of stop te zetten qua (co)financiering. Dit is bijvoorbeeld het 

geval bij de Verlengde Schooldag (VSD)12. De (co)financiering op de schakelklasmiddelen zijn 

verminderd en worden efficiënter ingezet op de scholen met de meeste achterstandsleerlingen. 

Ook is er op zoek gegaan naar het efficiënter inzetten van middelen, zoals de Voorleesexpress die 

van de Pletterij is over gegaan naar de Bibliotheek.13  

 

 
12

 Gestopt per 1-1-2019 in overleg met de schoolbesturen. 
13

 Overgang per 1-1-2020.  
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Bij de toeleidingsactiviteiten, is besloten de speelgroepen te continueren. Dit zijn groepen waar 

ouders met kinderen tussen de 0 en 2,5 jaar samen met hun kind naar toe kunnen om te spelen 

met speelgoed en advies te krijgen over opvoeding en opgroeien. De verwachting is dat de vraag 

naar deze activiteiten kunnen stijgen, aangezien de doelgroep VVE verkleind wordt van 2 jaar naar 

2,5 jaar. Zij nemen een zwaardere signalerings- en toeleidingstaak op zich, die geborgd moet 

blijven. Een gedeelte van de activiteiten die momenteel bekostigd worden uit de toeleiding, zijn 

beleidsinhoudelijk beter te verantwoorden en te monitoren onder jeugdpreventie, zoals 

Homestart, Doorstart, de Stapprogramma's, Spel-aan-huis, de wijkcontactvrouwen en de 

Wijkacademie. Via de Sociale Basis wordt gekeken hoe deze activiteiten in samenhang met het 

andere aanbod in de stad een basis in preventie kunnen vormen. 

3.3 Budget 

De nieuwe eisen van Minister Slob per 1 augustus 2020, komen ook met een andere landelijke 

rijksverdeelsystematiek die per 1 januari 2019 is geïmplementeerd. Het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) baseerde de rijksbijdrage per gemeente altijd op de 

gewichtenregeling in het onderwijs (zie hiervoor ook de paragraaf 2.1 Doelgroepdefinitie).  

Daarnaast ontvingen de G37 een extra rijksbijdrage voor extra bestuursafspraken. 

 

Per 2020 wordt deze gewichtenregeling losgelaten en per 2019 is de extra bijdrage voor de 

bestuursafspraken niet meer gegeven. In plaats daarvan hanteert het Rijk een verdeelsleutel op 

basis van de gegevens van het CBS per gemeente. Elk jaar telt hetzelfde percentage kinderen (van 

heel Nederland) mee in de verdeling van de beschikbare middelen. Van alle kinderen telt de 15 

procent met het hoogste risico op een onderwijsachterstand mee in de verdeling. Er is geen directe 

koppeling tussen budget en kind. De koppeling tussen het risico op een individuele 

onderwijsachterstand en wat de school en gemeente krijgt, is niet meer terug te herleiden.  De 

individuele scores van kinderen mag het CBS niet openbaar maken. Voor leerlingen met een hoger 

risico op een onderwijsachterstand ontvangen scholen via de lumpsumvergoeding en gemeenten 

een hoger bedrag dan voor kinderen met een lager risico.  

 

Wel laat het CBS de onderwijsachterstanden zien door middel van een dashboard. Daar is per 

gemeente te zien hoeveel kinderen per gemeente onder de 15% kinderen met het hoogste risico 

valt. Van de 16 735 kinderen uit Haarlem, valt 14 procent binnen deze landelijke doelgroep. Dat wil 

dus zeggen dat de taalachterstand van kinderen in Haarlem landelijk beter is dan het gemiddelde 

(met 1%) en dat 2.295 kinderen een risico lopen.14 

 

Oude verdeelsystematiek: Nieuwe verdeling:  

Op basis van de gewichtenregeling: per kind 
binnen de gemeente terug te herleiden. 

Op basis van de landelijke 15 procent met het 
hoogste risico op een onderwijsachterstand van 
Nederland; niet meer per kind terug te 
herleiden.  

Aanvullende bijdrage G-37 bestuursafspraken - 

 

Scholen en gemeenten ontvangen de middelen die bij de actuele achterstandenproblematiek 

passen. Dat wil zeggen dat het bedrag per jaar variabel zal zijn en. Er zal echter nooit meer dan 10% 

van het voorgaande budget worden afgeweken. Dit kan voor Haarlem echter alsnog een verschil 

betekenen van € 460.000,-.  

 

 
14

 Zie voor meer info het dashboard van het CBS: 
https://dashboards.cbs.nl/v1/onderwijskansen_180543/  

https://dashboards.cbs.nl/v1/onderwijskansen_180543/
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Om de uitvoering van het onderwijskansenbeleid te bekostigen, worden de onderwijskansen naast 

de rijksbijdrage, gefinancierd uit het gemeentelijke peuteropvangbudget VVE (voorheen 

peuterspeelzaal).  

In de kadernota van 2019 is hier € 100.000,- per 2021 op bezuinigd. Deze bezuiniging was mogelijk, 

omdat in de periode van 2017 -2019 de wettelijk verplichte harmonisatie kinderopvang 

peuterspeelzaalwerk is geïmplementeerd. 

 

Dekking  2019 2020 2021 2022 Cumulatief 

Periode 2019-

2022 

Uitkering OAB-

middelen Rijk 

 € 4,8 M € 4,8 M € 4,8M15 € 4,8 M2  € 19,2 M 

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

Onderbesteding  

van voorgaand jaar 

in OAB-middelen 

conform wetgeving 

 € - 0,7 M € 0,7 M   

€ 0 M 

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

 

De fluctuaties van zowel de inkomsten van rijkswege, als het bereik van de gemeentelijke 

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. In 2019 zijn deze grotere uitgaven voor het inkopen van extra uren voorschoolse 

educatie, door de wettelijke uitbreiding in VVE-uren van 10 naar 16 uur per kind per week in 2020 -

2022, opgenomen. Deze middelen vanuit OAB betrefteen specifieke rijksdoeluitkering, en mogen 

dus tot het einde van de huidige OAB-periode in 2022 meegenomen worden naar het opvolgende 

jaar.  

 

Lasten 2019 2020 2021 2022 (en verder) 

Categorie     

Voorschools € 3,3 M € 4,1 M € 4,2 M € 4,2 M 

Vroegschools € 1,2 M € 1,2 M € 1,1 M € 1,1 M 

Toeleiding € 1,3 M € 1,2 M € 1,1 M € 1,1 M 

Ingezette risicokosten -  € 0,7 M € 0,3 M € 0,2 M € 0,2 M 

TOTAAL € 6,5 M € 6,8 M € 6,6 M € 6,6 M 

 

Omdat de inkomsten en de uitgaven dus jaarlijks zullen fluctueren, is het noodzakelijk risicokosten 

op te nemen om ook bij tegenvallende inkomsten of te hoge uitgaven, de kosten te kunnen 

dekken. Dit kan voor de jaren erna worden ingezet, als de bedragen vanuit het Rijk wellicht zullen 

tegenvallen. Zo zetten we een toekomstbestendig beleid neer.  

 
15

 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. 



 
 
 19 
 

 

Dit is een uitgave van gemeente Haarlem,  

30 oktober 2019 

 

 

Tekst: Kim van Goethem, i.s.m. LEA-werkgroep VVE 

Fotografie: [Naam], 

Ontwerp: [Naam], 

Drukwerk: [Naam] 

 

________________________________ 

 

Postbus 511 

2003 PB Haarlem  

Tel. 14 023 

 

haarlem.nl 

http://www.haarlem.nl/
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