
Gemeente Haarlem 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem 

Raadsfractie Partij van de Arbeid 
t.a.v. A. Ramsodit en J. Fritz 

I 
I 

Datum 21 april 2015 
Onskenmerk 2015/126887 

Contactpersoon D. van Uzendoom 
Doorkiesnummer 023 - 511 3475 

E-mail dvijzendoom@haarlem.nl 
Bijlage Collegebesluit vaststelling doelgroepdefinitie W E 2009 

Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO inzake WE-indicatie en peuters met een 
anderstalige vader 

Geachte mevrouw Ramsodit, heer Fritz, 

Op 20 maart 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de indicatie voor 
voor- en vroegschoolse educatie (WE) en peuters met een anderstalige vader. Met 
deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief 
weergegeven, waama het antwoord van het college volgt. Uw brief is in de bijlage 
toegevoegd. 

1. Klopt het dat kinderen waarvan de moeder anderstalig is en de vader 
Nederlandstalig wel in aanmerking komen voor een WE-indicatie, en kinderen 
waarvan de moeder Nederlandstalig is en de vader anderstalig niet? Zo ja, 
waarom is daarvoor gekozen? 

Ja, dit klopt: anderstaligheid van de moeder is één van de criteria. De Haarlemse 
W E doelgroepdefinitie is opgebouwd uit een aantal brede indicatoren waarvan is 
gebleken dat deze kunnen leiden tot een risico op een (taal)ontwikkelings-
achterstand. Hierbij wordt nadrukkelijk geen enkel kind uitgesloten, omdat er 
sprake is van maatwerk en het consultatiebureau op individueel niveau kijkt het 
naar een daadwerkelijke (taal)ontwikkelingsachterstand. 

De doelgroepdefinitie W E is in 2009 vastgesteld door het college (kenmerk 
2009112710). Dit besluit is ter informatie in de bijlage toegevoegd. 
In Haarlem is sprake van een brede doelgroepdefinitie, waardoor meer kinderen in 
Haarlem extra ontwikkelingskansen krijgen geboden. Het uitgangspunt is dat ieder 
kind met een (risico op een) (taal)ontwikkelingsachterstand, een WE-indicatie 
krijgt. Naast de landelijke wettelijk verplichte definitie, waarbij het opleidings
niveau van een of beide ouders het uitgangspunt is, wordt in de Haarlemse 
doelgroepdefinitie ook gekeken naar de taal die de moeder spreekt en naar andere 
factoren die de taalontwikkeling kunnen bedreigen. 
Het criterium 'de taal die de moeder met het kind spreekt' is in 2009 in de definitie 
opgenomen na overleg met de betrokken WE-partners. In de praktijk bleek het 
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vaak de moeder te zijn die de meeste tijd met het kind doorbrengt en in mindere 
mate de vader. 

2. Vindt het college het nog van deze tijd om de moeder standaard aan te merken 
als de 'hoofdopvoeder'? 

Nee, dat vinden wij niet meer van deze tijd en dat doen wij in deze ook niet. De 
term 'hoofdopvoeder' wordt bij het geven van W E indicaties niet gehanteerd. 

3. Wat zijn de criteria om een ouder aan te merken als 'hoofdopvoeder'? En 
waarom is dat van belang voor de kans op taalachterstanden van het kind? 

Er zijn geen criteria om een ouder aan te merken als 'hoofdopvoeder', omdat wij 
deze term niet hanteren bij het geven van WE-indicaties. 

Bij mogelijke (taal)ontwikkelingsachterstanden wordt gekeken naar de ouder die de 
meeste tijd met het kind doorbrengt. Deze ouder, in de huidige praktijk veelal de 
moeder, levert doorgaans op basis van ervaringen uit het veld een belangrijke 
bijdrage aan het creëren van de dagelijkse, taalrijke omgeving en het uitvoeren van 
(taal)ontwikkelmgsstimulerende activiteiten met het kind. 

4. Is het college het met de PvdA eens dat het niet zou moeten uitmaken of de 
moeder of de vader anderstalig is? Zo nee, waarom niet? 

Wij zijn het met u eens dat dit niet zou moeten uitmaken. Ook is het college van 
mening dat het beleid recht moet doen aan situaties waarin een of beide ouders 
anderstalig is en ouders van gelijke sekse gezamenlijk een kind opvoeden. 

5. Is het college bereid de regels zo aan te passen, dat het bij een WE-indicatie 
niet langer uitmaakt welke van beide ouders anderstalig is? Zo nee, waarom 
niet? 

Ja, het zal in de volgende regeling worden opgenomen. Wij nemen dit mee in het 
VVE-beleid voor de nieuwe periode Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2016-
2020. Uitgangspunt daarbij is dat een nieuwe W E doelgroepdefinitie aansluit bij 
het beschikbare budget. 

6. Is het niet veel logischer om de daadwerkelijke taalachterstand te nemen als 
criterium voor een indicatie, ongeacht welke van beide ouders anderstalig is? 

Ja, dit gebeurt in de huidige praktijk. De criteria van de doelgroepdefinitie W E laat 
ruimte voor maatwerk: per individueel geval wordt de daadwerkelijke 
(taal)ontwikkelmgsachterstand beoordeeld door het consultatiebureau. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

mr. B(B. Schneiders 


