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Hoofdstuk 1 - Voorwoord 

Iedereen moet zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. Dat geldt voor 

volwassenen en natuurlijk ook voor jongeren en kinderen. Of je ouders nu dik verdienen of 

een bijstandsuitkering hebben. Of je moeite hebt met lezen of juist stapels boeken verslindt. 

Of je een lichamelijke beperking hebt of in de selectie van jouw voetbalclub zit.  

 

In Stichtse Vecht streven we ernaar alle kinderen de ondersteuning en hulp te bieden die zij 

nodig hebben. Dat noemen we het onderwijskánsenbeleid. We willen kinderen de kans 

geven hun capaciteiten te benutten en het maximale uit zichzelf te halen. Dat begint al 

vroeg in de schoolloopbaan van een kind. Want door achterstanden zoveel mogelijk te 

voorkomen willen we alle kinderen een goede start geven op de basisschool. Dat doet de 

gemeente niet alleen, maar samen met kinderopvangorganisaties en peuterscholen, 

scholen, diverse (zorg)instellingen en uiteraard de ouders. Elke dag weer.   

 

In dit Actieplan Onderwijskansen leest u hoe wij onze jongeren en kinderen een leuke, 

uitdagende en veilige toekomst  bieden. Een toekomst met perspectief.  

 

Ik wens u veel leesplezier!  

 

  

Hetty Veneklaas, Wethouder Onderwijs en Sport 

Foto: Norbert Waalboer 
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Hoofdstuk 2 - Inleiding en aanleiding 
 

2.1 Inleiding 

In het onderwijs leggen leerlingen een belangrijke basis voor hun verdere (school)loopbaan 

en deelname aan de maatschappij. Door verschillende redenen kunnen leerlingen 

achterstanden hebben of opbouwen, bijvoorbeeld doordat zij opgroeien in een taalarme 

omgeving of door persoonlijke omstandigheden die (tijdelijk) alle aandacht van een kind 

opeisen. De gemiste kansen kunnen het voorspoedig doorlopen van de schoolloopbaan 

bemoeilijken en daarmee mogelijk ook de deelname aan de samenleving. De gemeente 

werkt samen met betrokken partijen om de mogelijkheden van deze kinderen te verbeteren. 

De inzet is opgenomen in dit voorliggend Actieplan Onderwijskansen Stichtse Vecht 2020-

2022. 

 

Voor en vroegschoolse periode 

De gemeente is verantwoordelijk voor een aanbod van voorschoolse educatie voor 2-3 

jarigen die een (dreigende) taal-en/of ontwikkelingsachterstand hebben. Dit wordt de 

voorschoolse periode genoemd. De 4-6 jarigen gaan naar de groepen 1 en 2 van de 

bassischool. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het Voor- en vroegschoolse 

educatie aanbod (VVE-aanbod) in deze fase. Dit wordt de vroegschoolse periode genoemd. 

Gezamenlijk is er de verantwoordelijkheid voor de doorgaande lijnen en de 

resultaatafspraken.  

 

Totstandkoming actieplan 

Dit actieplan is opgesteld in samenwerking met aanbieders van peuteropvang, het 

basisonderwijs en de jeugdgezondheidszorg. Voor het uitwerken van de ambities die in dit 

stuk zijn opgenomen, is het belangrijk dat genoemde partners, maar ook bijvoorbeeld de 

Bibliotheek, blijven samenwerken om het beleid verder vorm en inhoud te geven.  

We werken integraal. Dit houdt in dat wanneer onderwijskansen andere facetten raken, 

zoals bijvoorbeeld cultuur of volwasseneducatie, dit ook in dit actieplan verwerkt is.  

 

Middelen 

De gemeente ontvangt van het Rijk Onderwijsachterstandsmiddelen. Een deel van deze 

middelen worden ingezet om voldoende kwalitatief aanbod van voorschoolse educatie te 

organiseren voor kinderen met een taal-en/of ontwikkelingsachterstand of een risico daarop.  
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Looptijd 

Dit actieplan onderwijskansen geldt vanaf 1-1-2020 tot 31-12-2022. Ieder jaar vindt een 

evaluatie plaats en worden de hieronder beschreven voorwaarden zo nodig aangepast op 

basis van gewijzigde wetgeving en/of andere ontwikkelingen.  

 

Subsidieregeling 

Dit actieplan is gekoppeld aan de subsidieregeling voor peuteropvang en VVE in Stichtse 

Vecht. De regeling is een kindgebonden gemeentelijke financiering voor peuters die gebruik 

maken van een erkende voorschoolse voorziening, uitgevoerd onder de Wet Kinderopvang.  

 

Toetsing 

De GGD houdt toezicht op de uitvoering van peuteropvang op basis de Wet Kinderopvang 

en het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en adviseert de gemeente 

over het al dan niet handhaven bij geconstateerde tekortkomingen.  

 

Jaarlijks wordt er een monitor uitgevoerd door een externe partij die een beeld geeft van de 

voor-en vroegschoolse educatie in Stichtse Vecht. Het doel van de monitor is om zicht te 

krijgen op het bereik en de kwaliteit van VVE. Zo nodig wordt er bijgesteld op basis van de 

uitkomst.  

 

Verantwoording 

Jaarlijks legt de gemeente verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs over het 

uitgevoerde Onderwijskansenbeleid. Daarnaast worden de resultaten uit de VVE-monitor 

middels een rapportage aan de betreffende besturen verstrekt en wordt dit in de Lokale 

Educatieve Agenda toegelicht. De financiën worden via de reguliere planning & control 

cyclus verantwoord aan de gemeenteraad. Tevens wordt de besteding van de rijksmiddelen 

door de accountant gecontroleerd.   

 

2.2 Aanleiding 

Nieuwe wetten 

De afgelopen jaren zijn op Rijksniveau diverse nieuwe wetten doorgevoerd. Denk hierbij 

aan de Wet Passend Onderwijs, Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen en 

de Jeugdwet. Deze wetten hebben voor nieuwe verantwoordelijkheden gezorgd bij 

gemeentes. 
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Monitor 

Daarnaast is afgelopen jaren gemonitord hoe wij er met elkaar voorstaan met onze voor-en 

vroegschoolse educatie. Er is in beeld gebracht wat wij goed doen en wat beter kan. 

Tussentijds zijn er al veel verbeteringen doorgevoerd. De laatste monitor wijst uit dat het 

goed gaat. Er zijn duidelijke afspraken tussen de partijen. Een mooi resultaat, maar er 

blijven altijd aandachtspunten.  

 

Landelijke ontwikkelingen VVE 

Een besluit van het kabinet om extra te investeren in de VVE inclusief een nieuwe 

verdeelsystematiek voor de onderwijsachterstandsmiddelen, betekent sinds 2019 een forse 

toename van de rijksbijdrage voor gemeente Stichtse Vecht. De extra middelen zijn onder 

meer bedoeld om het aantal uren voorschoolse educatie uit te breiden en de kwaliteit 

hiervan op een hoger niveau te brengen. De uren gaan van 10 naar 16 uur per week en de 

inzet van HBO geschoold personeel binnen de peuteropvang moet leiden tot een 

kwaliteitsverhoging van de voorschoolse educatie.  

 

De rijksbijdrage was voorheen gebaseerd op het aantal leerlingen van wie de ouders een 

laag opleidingsniveau hadden. De zogenaamde gewichtenregeling is sinds 2019 veranderd 

omdat naast opleiding ook andere elementen invloed hebben op de kans op 

onderwijsachterstand. Met behulp van een indicator, ontwikkeld door het CBS, is een 

nieuwe verdeelsystematiek voor de onderwijsachterstandenmiddelen ingevoerd. Het geld 

wordt zo beter verdeeld over het land, waardoor het terecht komt op de plekken waar de 

achterstanden het grootst zijn.  

 

Met de nieuwe verantwoordelijkheden, de landelijke ontwikkelingen en de uitkomsten uit de 

monitor is dit het moment om het onderwijskansenbeleid breder te trekken. 

 

2.3 Wat gaan we doen? 

De komende periode gaan we met elkaar werken aan: 

 het verbeteren van de toeleiding naar de voorschool  

 een warme overdracht voor alle VVE-geïndiceerde kinderen 

 het vergroten van ouderbetrokkenheid en verbeteren van de communicatie richting 

ouders 

 een kwalitatief en dekkend aanbod van Voorschoolse Educatie  

 het actualiseren van de doelgroepdefinitie, deze is achterhaald 

 het maken van resultaatafspraken voor VVE.  
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 monitoring van de gemaakte afspraken Voor-en Vroegschoolse educatie 

 met de kinderopvang worden nadere afspraken gemaakt voor ondersteuning van 

kinderen met sociaal, emotionele en of gedragsmatige problemen ter voorkoming 

van zwaardere vormen van ondersteuning/ hulp 

 verheldering van de zorgstructuur voor peuters en jeugdigen en voorscholen 

hierover informeren (Netwerk (jeugd) hulpverleners 

 met schoolbesturen/samenwerkingsverbanden PO en VO heeft de gemeente 

afspraken over de toeleiding via de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) om kinderen met 

sociaal-emotionele en of gedragsmatige problemen te ondersteunen. Er wordt 

doorgegaan op de ingeslagen weg 

 Maatwerk waar nodig. De maatregelen die naast de uitvoering van VVE genomen 

moeten worden voor het bestrijden van (taal) achterstand verschilt per kern. 

Maatwerk is gewenst.  

 

2.4 Doel en reikwijdte nota 

Deze nota geeft aan hoe in Stichtse Vecht samengewerkt wordt aan onderwijskansen tot en 

met de basisschoolperiode. Dit actieplan is opgesteld in samenspraak met diverse partijen 

die betrokkenen zijn bij de doelgroep. Het is een voorstel voor een gezamenlijke aanpak 

waarbij wordt gestuurd op doelen, prestaties en samenhang. Als in de tekst gesproken 

wordt over ‘wij’ betekent dit niet de gemeente, maar juist ‘wij’ als zijnde het veld. Dit zijn de 

kinderopvanginstellingen die voorschoolse educatie aanbieden, het primair onderwijs, de 

GGD waaronder JGZ valt, de Bibliotheek en de gemeente.  

 

De basisvoorzieningen voor alle kinderen en de voorzieningen voor kinderen met sociaal-

emotionele en/of gedragsproblematiek zijn door de nieuwe wetten voor Passend Onderwijs 

en de Jeugdwet in de afgelopen jaren verder opgezet. Er wordt nog steeds gewerkt om de 

basisvoorzieningen nog verder te versterken in hun preventieve functie.  

 

Dit actieplan richt zich op de verbetering van de onderwijskansen voor kinderen met (een 

risico op) taalachterstand. Uitgangspunten hierbij zijn de beschikbare rijksmiddelen die 

middels een specifieke uitkering beschikbaar zijn gesteld en de gemeentelijke middelen. 
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Het doel is dat de kwaliteitseisen gerelateerd aan de rijksbijdragen duidelijk, zo concreet 

mogelijk en implementeerbaar zijn en dat ze uitnodigen voor verdere ontwikkeling van de 

kwaliteit in de voorzieningen in Stichtse Vecht. In het actieplan onderwijskansen zijn de 

strategische doelen en kaders vertaald naar concrete afspraken: wat gaan we in Stichtse 

Vecht komende jaren doen om VVE naar een nog hoger niveau te brengen, rekening 

houdend met wettelijke eisen en veranderingen.  
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Hoofdstuk 3 - Onderwijskansen 
 

3.1 Kader 

Wat is onderwijskansenbeleid? 

Onderwijskansenbeleid is gericht op het creëren van gelijke ontwikkelkansen voor kinderen 

met en zonder achterstand. Het streven is dat kinderen met (een risico op) een achterstand 

dezelfde kansen krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen als kinderen die geen 

(risico op een) achterstand hebben. 

 

Wat is het doel van onderwijskansenbeleid? 

Het doel is om achterstanden bij kinderen te voorkomen en te bestrijden en waar nodig 

kinderen meer mogelijkheden en kansen te bieden om hun talenten te ontwikkelen. 

Het is voor henzelf en voor de samenleving van groot belang dat kinderen hun capaciteiten 

ten volle kunnen benutten. Daarom wordt ingezet op het bieden van goede onderwijskansen 

in een zo vroeg mogelijk stadium.  

 

Coalitieakkoord 

Het bieden van goede onderwijskansen sluit aan bij ons Coalitieakkoord:   

We gaan uit van een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en waarin niemand 

aan de zijlijn staat. Inwoners maken gebruik van voorzieningen die voor iedereen bedoeld 

zijn. Kinderen en jongeren volgen breed toegankelijk, regulier onderwijs, dat bijdraagt aan 

hun ontplooiing. 

We willen onze kinderen en jongeren een leuke, uitdagende, veilige en perspectiefvolle 

toekomst bieden.  

 

Voor wie is onderwijskansenbeleid bedoeld? 

Het beleid richt zich zowel op het kind als op de ouders en kenmerkt zich door een 

intensieve samenwerking van partners zoals scholen, kinderopvang, consultatiebureaus, 

welzijnsinstellingen en Bibliotheek.  

In het Onderwijskansenbeleid staan alle kinderen tot en met de basisschoolperiode met een 

(risico op) achterstand centraal. Hiervoor maken 

we onderscheid in voorzieningen voor:  
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 alle kinderen 

 kinderen met sociaal- emotionele 

en /of gedragsproblematiek 

 kinderen met een (risico op) een 

taalachterstand 

 

3.2 De verschillende voorzieningen binnen het 
onderwijskansenbeleid 

 

Voorzieningen voor alle kinderen 

 

KINDEROPVANG  

Voor alle kinderen van 0-4 jaar zorgen we voor voldoende ontwikkelaanbod en kwalitatieve 

kinderopvang, dit kan een plek zijn op een kinderdagverblijf maar ook een plek op een 

peutergroep. We doen ons best deze kinderen te bereiken en ze toe te leiden naar een 

voorschoolse voorziening, zodat ze deel kunnen nemen aan een educatief programma. In 

de basisschoolperiode zorgen scholen naast VVE voor een divers aanbod aan (taal 

stimulerende) programma’s voor kinderen. We geven met elkaar aandacht aan de 

doorgaande leerlijn: er moet aansluiting zijn tussen kinderopvang en scholen. 

 

Bij alle activiteiten voor kinderen, betrekken we actief de ouders. Zij zijn één van de 

belangrijkste bepalende actoren als het gaat om het verbeteren van 

ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. Er wordt aandacht besteed aan het verbeteren 

van ouderbetrokkenheid.  

 

CONSULTATIEBUREAUS  

Er zijn in Stichtse Vecht diverse consultatiebureaus van de GGD. Op de 

consultatiebureaus  (als onderdeel van de Jeugdgezondheidzorg) vinden contactmomenten 

plaats waar de GGD samen met ouders de gezondheid, groei en ontwikkelingen volgen van 

kinderen. Ouder(s) kunnen hier terecht met vragen over (de opvoeding van) het kind.  

Tijdens de contactmomenten kan het ook voorkomen dat een kind doorverwezen wordt naar 

logopedie. Een logopedist heeft een belangrijke rol omdat er soms meer aan de hand is 

dan taalachterstand, denk hierbij aan een Taal Ontwikkel Stoornis (TOS) of echte 

taalstoornissen.  
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SCHOLEN 

Met de schoolse periode bedoelen we de groepen 1 t/m 8 van de basisschool. Een goede 

taalbeheersing en nadruk op taalbeleid is zeer belangrijk. Het vormt de basis voor al het 

leren. Tijdens de vroegschoolse periode (groep 1 en 2) richt school zich op het verstevigen 

van het taalonderwijs en het in stand houden van een gevarieerd aanbod aan voorzieningen 

voor leerlingen met taalachterstand. Taalstimulering houdt natuurlijk niet op na groep 2, 

maar is de hele basisschoolperiode van belang.  

 

BOEKSTART 

Het is algemeen bekend dat leesbevordering al vanaf vroege leeftijd bijdraagt aan een 

kansrijke toekomst. BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor ouders en hun 

baby. Ze worden aangemoedigd om samen te genieten van het lezen van boeken en 

worden gestimuleerd om naar de Bibliotheek te gaan. Uit onderzoek weten we dat het 

voorlezen aan baby’s positieve effecten heeft op de taalontwikkeling. Om dit te stimuleren is 

er het BoekStartkoffertje met boekjes speciaal voor baby’s. Bij de geboorte ontvangt de 

ouder bij aangifte op het gemeentekantoor informatie over BoekStart. In de Bibliotheek 

worden ouders wegwijs gemaakt t.b.v. leesbevordering op jonge leeftijd. Zij kijken of de 

ouder in staat is om de talige opvoeding te geven. Niet alleen door te lezen, maar ook door 

te praten. Er wordt met de Voorleesdagen speciaal aandacht aan de peuters en kleuters 

gegeven.  

 

GRATIS ABONNEMENT BIBLIOTHEEK 

Voor de jeugd tot en met 17 jaar geldt dat abonnementen bij Bibliotheek Angstel, Vecht en 

Venen (AVV) gratis zijn. Want voor alle kinderen geldt dat lezen bijdraagt aan een goede 

ontwikkeling. Het lezen van boeken verrijkt de wereld van het kind. Daarnaast zijn er voor 

elke leeftijd en elk leesniveau leuke boeken te leen in de (school)Bibliotheek. Lezen opent 

een deurtje naar een andere wereld, het stimuleert de fantasie en daarnaast is het 

fantastisch voor zowel de taal- als de sociale ontwikkeling. Dit is belangrijk en handig op de 

basisschool. De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur adviseren om leesmotivatie weer 

voorop te zetten en een offensief te starten om lezen te bevorderen. Jongeren lezen minder 

en vooral minder lang. Ze lezen wel veel korte tekstjes (vooral online), maar voor ‘diep 

lezen’ (het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken) zijn jongeren nauwelijks 
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gemotiveerd. Daarom doen ze het te weinig en hierdoor blijven hun woordenschat en 

leesvaardigheid achter. Het gevolg is dat deze jongeren minder goed functioneren op 

school en dat het voor hen lastiger is om goed te kunnen deelnemen aan de samenleving. 

 

De Bibliotheek is een kennis- en informatiecentrum en heeft programmering waarin, met 

samenwerkingspartners, wordt gewerkt aan het leren lezen, lezen en verhogen van 

mediawijsheid en informatievaardigheden bij kinderen. De Bibliotheek beschikt over een 

ruime fysieke en digitale collectie, (waaronder ook een speciale collectie voor kinderen met 

leesproblemen (MLP)). De Bibliotheek heeft ook programmering voor basisscholen gericht 

op lezen en informatievaardigheden, zoals de Bibliotheek op School. 

 

MUZIEKONDERWIJS 

Binnen Stichtse Vecht is afgelopen jaren muziekonderwijs uitgerold. Het Leerorkest Stichtse 

Vecht vindt op diverse scholen plaats. Het is een innovatief muziekeducatieproject met als 

doel, alle kinderen de kans te geven een muziekinstrument te leren bespelen. Hiermee biedt 

het Leerorkest vooral kansen aan kinderen die zonder dit initiatief de weg naar 

muziekonderwijs niet vinden. Al snel laten deze kinderen, wat ze aan muziek geleerd 

hebben, samenklinken in een echt beginnersorkest. Dat motiveert en stimuleert en draagt 

bij aan de ontwikkeling van basisschoolkinderen, het vergroot hun sociale vaardigheden en 

kleurt daarmee hun toekomst. 

 

 

 

 

Méér muziek in de klas: is een landelijk initiatief waarvan Hare Majesteit Koningin Máxima 

erevoorzitter is. In juni 2019 heeft Gemeente Stichtse Vecht een vaandel in ontvangst 

genomen om het proces van ‘Méér Muziek in de Klas’ lokaal in gang te zetten in de eigen 

regio. Het doel hiervan is het muziekonderwijs te verankeren op de basisscholen zodat alle 



 

Pagina 15 van 35 
 

kinderen toegang krijgen tot structureel en kwalitatief muziekonderwijs. Kinderopvang en 

Voortgezet onderwijs worden ook betrokken.  

 

CULTUUREDUCATIE 

Naast muziekonderwijs wordt er op de scholen aandacht besteed aan cultuureducatie. 

Kunst centraal biedt in samenwerking met Landschap erfgoed Utrecht twee programma’s 

aan op scholen in Stichtse Vecht: Kunstmenu en het Cultuurprogramma. Kunst Centraal 

stimuleert dat leerlingen in het primair onderwijs hun creativiteit leren gebruiken en 

ontwikkelen. Creatieve kracht is essentieel om kinderen te laten functioneren in een snel 

veranderende maatschappij. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van 

overstijgende vaardigheden zoals kritisch denken, je inleven en dingen maken. Doordat 

cultuureducatie in één of beide vormen op (bijna) alle scholen wordt gegeven is kunst en 

cultuur toegankelijk voor alle kinderen, ook voor de kinderen die dat van huis uit niet 

meekrijgen. 

 

Kunstmenu laat kinderen in de loop van de acht jaar dat ze op de basisschool zitten 

professionele kunst beleven. Kinderen maken kennis met het hele palet van 

kunstdisciplines: theater en dans, literatuur en beeldende kunst, film, muziek en 

mediakunst. Met lesmateriaal kunnen leerkrachten maximaal profijt halen uit deze 

kunstontmoetingen. Het Kunstmenu wordt gerealiseerd met vele professionele culturele 

partijen. Kunstmenu wordt door de scholen zelf bekostigd. De gemeente draagt bij aan het 

opstellen van het programma en de wethouder is nauw betrokken.  

 

Cultuurprogramma laat leerlingen hun lokale culturele omgeving ervaren en leert hen daar 

betekenis aan te geven. Achtergrondinformatie, concrete lessuggesties en inspirerende 

gastlessen plaatsen de activiteit in een onderwijskundige context. Het Cultuurprogramma is 

van Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht samen. Om het te realiseren wordt 

gewerkt met lokale culturele partijen en personen als historische verenigingen, molens, 

monumenten, beeldend kunstenaars, kastelen, muziekscholen en harmonieën. Het 

Cultuurprogramma wordt deels gesubsidieerd door de gemeente. Ook de Bibliotheek AVV 

werkt samen met Kunst Centraal op het gebied van het Kunstmenu en het 

Cultuurprogramma. 

 

SPORTEN EN BEWEGEN 

Kinderen in Stichtse Vecht kunnen, naast kunst en cultuur, ook hun talenten ontplooien op 

het gebied van sporten en bewegen. Het sportaanbod van sportverenigingen is groot en 

zeer divers. Van dansclubjes of zwemles voor de allerkleinsten tot stoere 

verdedigingssporten voor tieners. Iedereen kan in Stichtse Vecht terecht. Via voorzieningen 

als de U-pas en het Jeugdfonds Sport en Cultuur is sporten en bewegen ook voor gezinnen 

http://www.landschaperfgoedutrecht.nl/
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met een kleine beurs toegankelijk. Ook zijn er mogelijkheden voor sporten met een 

beperking via het platform ‘Uniek Sporten’ en de ondersteuning van de consulent aangepast 

sporten.  

 

Naast het aanbod van de sportaanbieders zijn er in de meeste kernen buurtsportcoaches 

actief. Zij verzorgen laagdrempelig en gevarieerd naschools aanbod waarbij kinderen hun 

talenten kunnen ontdekken. Buurtsportcoaches zijn medewerkers met als specifieke 

opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van 

een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals welzijn, 

jeugdzorg, kinderopvang en gezondheidszorg. Meedoen met activiteiten is belangrijk voor 

het leren/verbeteren van de Nederlandse taal. 

 

KINDPAKKET 

In Stichtse Vecht moeten alle kinderen mee kunnen doen. Zodat zij kunnen sporten, 

muziekles volgen en mee kunnen op schoolreisjes. Het inkomen van hun ouders mag 

daarbij geen belemmering zijn. In Stichtse Vecht hebben we daarom een Kindpakket: 

verschillende regelingen en vergoedingen om kinderen en hun ouders te ondersteunen. 

Uitsluiting heeft namelijk ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. 

Stichting Leergeld Stichtse Vecht helpt, als laatste vangnet, kinderen in de schoolgaande 

leeftijd om mee te doen in de maatschappij. Ze doen dit door voorlichting te geven over 

beschikbare regelingen, bemiddeling tussen ouders en hulpverlenende instanties of 

eventueel aanvullende materiële hulp in de vorm van een gift in natura.  Denk hierbij aan 

een fiets, laptop, sport-, muziek-, dans-, toneel-, kunstlessen, schoolboeken, bijles, 

schoolreisjes (ook naar het buitenland).  Kortom, alles wat kinderen nodig hebben om zich 

goed en breed te kunnen ontwikkelen. Kinderen mogen geen nadeel ondervinden van de 

financiële situatie van hun ouders. 

 

Voorzieningen voor kinderen met sociale, emotionele – en/ of gedragsproblematiek  

Wij kennen binnen de gemeente een brede doelgroepdefinitie. Dit houdt in dat ook kinderen 

in aanmerking komen voor VVE die niet, of niet alleen, een achterstand hebben op taal 

maar ook sociale emotionele problemen hebben. Daarnaast kunnen er ook kinderen met 

gedragsproblemen VVE geïndiceerd zijn. Een plek voor voorschoolse educatie is niet voor 

al deze kinderen zinvol of biedt voldoende ontwikkelkansen.  De gemeente wil zorgdragen 

voor een passende ondersteuning voor deze kwetsbare kinderen. In overleg met de 

kinderopvang/peutergroepen worden afspraken gemaakt over de toeleiding naar extra 

ondersteuning.   
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ZORGARRANGEMENTEN 

Voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte op de basisschool hebben scholen en 

gemeenten door de invoering van Passend Onderwijs en de Jeugdwet een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid gekregen. Het onderwijs heeft de verantwoordelijkheid om een 

passende plek voor elk kind te vinden. Zij doet dit met inzet van zorgarrangementen. Het 

samenwerkingsverband Passenderwijs beoogt met de flexibele inzet van 

zorgarrangementen een passend aanbod voor elk kind. Hierbij staat niet de vraag ‘wat heeft 

dit kind?’ centraal, maar ‘wat heeft dit kind nodig?’.  

 

Voordat de voorschool een kind met zorg overdraagt naar het basisonderwijs wordt met 

elkaar gekeken of een school passend is. Onderwijsbegeleiding is de verantwoordelijkheid 

van het onderwijs. De JGZ is contactpersoon als er meer aan de hand blijkt te zijn. Er zijn 

gedurende de (voor)schoolse periode diverse contactmomenten met de JGZ. Als extra 

ondersteuning nodig is in de vorm van jeugdhulp dan valt dat onder de jeugdwet. Of in de 

basis bij de JGZ (ontzorgen , normaliseren, informatie en advies).  

 

Er is sprake van een sociaal-medische indicatie (SMI) in een situatie waarbij de ouder door 

sociale en/of medische omstandigheden tijdelijk niet (goed) voor het kind kan zorgen en dit 

een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind in de weg staat. Oorzaak hiervoor 

kan zowel in het kind als in de ouder(s) gelegen zijn. De ouder kan een vergoeding voor 

kinderopvang ontvangen als kinderopvang een functie kan vervullen bij het opheffen of 

verminderen van genoemde omstandigheden en daarom noodzakelijk is voor het 

bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van het kind. 

 

Kinderen met een (risico op) taalachterstand 

Sommige kinderen beginnen hun schoolcarrière met en taalachterstand. Dit hoeft niets te 

maken te hebben met de talenten en het vermogen van het kind, maar heeft vaak te maken 

met omgevingsfactoren, zoals economische, sociale en/of culturele factoren. Het ministerie 

van OCW gaat ervan uit hoe lager de opleiding van de ouders, hoe groter de kans op 

taalachterstand van het kind. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de thuistaal.  

 

DOELGROEPDEFINITIE 

In Stichtse Vecht wordt een VVE-indicatie afgegeven op basis van (één van) de volgende 

criteria: 

1. Kinderen met laagopgeleide ouders en/of  

2. Kinderen van wie de thuistaal niet Nederlands is (land van herkomst niet Nederland) 

en/of 
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3. Kinderen met (een risico op) een aantoonbare taal- of ontwikkelingsachterstand 

en/of 

4. Kinderen uit gezin dat gebruik maakt van schuldsanering of een U-Pas  

De professional (jeugdverpleegkundige/jeugdarts) maakt een inschatting op basis van eigen 

professionaliteit of de taalomgeving onvoldoende stimulerend is. Daarbij wordt o.a. gebruik 

gemaakt van bovenstaande criteria. De volledige doelgroepdefinitie is opgenomen als 

bijlage. Wij hebben al jaren een brede doelgroepdefinitie, daar is nu de factor 

schuldsanering en U-Pas aan toegevoegd.  

 

DOORONTWIKKELING ONDERWIJSKANSEN VOOR KINDEREN MET TAALACHTERSTANDEN    

De basisvoorziening voor alle kinderen zijn in de afgelopen jaren opgezet en worden in de 

komende jaren, in samenwerking met de betrokken partners, verder doorontwikkeld en 

vormgegeven. Voor de doelgroepkinderen met (een risico op) taalachterstanden geven we 

het onderwijskansenbeleid verder handen en voeten door meer uit te gaan van de behoefte 

en mogelijkheden van het kind. We richten ons beleid daarbij in op de voorschoolse-en 

vroegschoolse periode en de aansluiting van beide periodes op elkaar. Tevens wordt 

natuurlijk aandacht besteed aan de indicatiestelling en de toeleiding van de 

doelgroepkinderen.  

 

VOORSCHOOLSE PERIODE (2.5-4 JAAR) 

Wij zorgen ervoor dat de mogelijkheden voor de verbetering van onderwijskansen voor 

kinderen met een (risico op) een taalachterstand tijdens de voorschoolse periode verder 

worden uitgebreid.  

 

SCHOOLSE PERIODE (OOK WEL VROEGSCHOOL GENOEMD)  

Scholen zijn verantwoordelijk om activiteiten te bieden die aansluiten op de 

ontwikkelingsbehoefte en vraag van de kinderen. Naast de vroegschoolse educatie voor 

doelgroepkinderen kan het aanvullende aanbod voor hen per school verschillen. Scholen 

hebben de ruimte om maatwerk te leveren. Vanuit het Rijk krijgen scholen op basis van een 

indicator ontwikkeld door het CBS achterstandsmiddelen om taalachterstanden te 

bestrijden.  

 

In de komende periode werken we aan een betere aansluiting van de schoolse-op de 

voorschoolse periode.  

 

Thema doelen Omschrijving 

Preventie  Stimuleren ouderbetrokkenheid bij het oproeiende kind 

Voorschoolse periode Bevordering spraak-, taal- en leesontwikkeling 
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Waarborgen van een kwalitatief hoogwaardig VVE-aanbod 

Schoolse periode Tot stand brengen van een goede doorgaande lijn 

Passend aanbod van voorzieningen ter ondersteuning van 

kinderen met een taalachterstand 

 

MONITOR EN OVERLEGSTRUCTUUR 

Om met het onderwijskansenbeleid te komen tot de gewenste effecten is goede 

ondersteuning noodzakelijk. Hierbij gaat het om helderheid over taken en 

verantwoordelijkheden van alle partners, goede aansturing en monitoring van de inzet van 

middelen, activiteiten en prestaties. De gemeente is als  accounthouder het eerste 

aanspreekpunt, van de samenwerkende organisaties, voor de uitvoering van het onderdeel 

taalachterstanden van het onderwijskansenbeleid.  

 

Met betrokken organisaties is afgesproken dat jaarlijks een monitor wordt uitgevoerd. Met 

de uitkomsten uit de monitor vindt indien nodig bijsturing plaats. Tevens worden de 

uitkomsten gebruikt om de resultaatafspraken VVE te evalueren en verder te ontwikkelen.  

De Lokale Educatieve Agenda komt 2 keer per jaar bijeen. De schoolbesturen, 

Passenderwijs, SterkVo, houders van de kinderopvang, de regiomanager van de GGDrU en 

de directeur van de Bibliotheek zijn daar vertegenwoordigd. Onderwijskansenbeleid en de 

resultaatafspraken zijn vast onderdeel van de agenda. Daarnaast worden er losse thema’s 

tijdens de LEA behandeld.  

 

Naast de LEA vinden themabijeenkomsten plaats waar de contactpersonen VVE bij 

aanwezig zijn. Dit zijn veelal locatieleiders, schooldirecteuren, IB-ers en pedagogisch 

medewerkers vanuit de kinderopvang. De thema’s vloeien veelal voort uit de VVE monitor.  

Indien nodig worden werkgroepen geformeerd. Te denken valt aan werkgroepen t.b.v. 

evaluatie resultaatafspraken, VVE naar 16 uur, HBO’ers op de groep.  

Halfjaarlijks vindt een onderwijskansen overleg plaats met de Kinderopvang, GGDrU en de 

Bibliotheek. De agenda is divers en wordt opgesteld door de gemeente die tevens voorzitter 

is.  
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Hoofdstuk 4 - Preventie en Welzijn 

Vanaf 2015 is de gemeente via de Jeugdwet verantwoordelijk voor het wel en wee van de 

jeugd binnen Stichtse Vecht. Hiervoor zijn allerlei steunstructuren opgezet en uitvoerende 

aanbieders gecontracteerd. In het kader van taalachterstanden ondersteunen we gezinnen 

ook preventief in de voorschoolse en vroegschoolse periode.  

 

In samenwerking met alle partners wordt gewerkt aan de volgende doelen: 

1. Het stimuleren van ouderbetrokkenheid bij het opgroeiende kind benoemen we als 

eerste doel voor het vergroten van de onderwijskansen voor kinderen met (een risico 

op) een taalachterstand.  

2. Bevordering spraak-, taal- en leesontwikkeling. 

3. Iedere peuter kan zich spelenderwijs ontwikkelen. 

4. Waarborgen van 100% bereik van de doelgroeppeuters met een kwalitatief 

hoogwaardig aanbod.  

5. Het tot stand brengen van een goede doorgaande leerlijn. 

6. Het aanbieden van een passend aanbod van voorzieningen ter ondersteuning van 

kinderen met een taalachterstand.  

Zowel in de voorschool als in de vroegschoolse periode wordt gewerkt aan bovenstaande 

doelen die bijdragen aan het verstevigen van het taalonderwijs en het in stand houden van 

een gevarieerd aanbod van voorzieningen voor peuters en leerlingen met een 

taalachterstand.  

 

In de volgende hoofdstukken zijn deze doelen uitgewerkt. Ook is aangegeven op welke 

manier we de doelen willen bereiken, opgesplitst in de voorschoolse periode en schoolse 

periode.  

 

4.1. Doelen voor- en vroegschoolse periode 

Doel 1. Stimuleren ouderbetrokkenheid 

Ouderbetrokkenheid is een thema dat voor alle partners in de bestrijding en preventie van 

taalachterstanden een belangrijk rol speelt. Daarom hebben wij met elkaar afgesproken dat 

zowel de voorscholen als de vroegscholen ouderbeleid specifiek gericht op VVE hebben. 

Het is van belang dat het consultatiebureau en (voor)scholen checken of ouders kunnen 

lezen. Het investeren in volwasseneducatie werkt preventief, omdat het ook de kansen op 

taalachterstanden bij kinderen verkleint. De gemeente zoekt vanuit haar 

verantwoordelijkheid voor volwasseneducatie laagdrempelige mogelijkheden om ouders te 
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bereiken die onvoldoende de Nederlandse taal beheersen. De ondersteuning van hun 

kinderen kan positieve invloed hebben op de taalontwikkeling van laaggeletterde ouders. 

Samen met aanbieders van volwasseneducatie, het Taalhuis, de vrijwilligers van Taalvisite 

(beiden Bibliotheek) en de vertegenwoordigers van de voorschoolse voorzieningen en het 

PO wordt ouderbetrokkenheid in relatie tot onderwijskansen verder vormgegeven. De 

gemeente neemt hierin de regie. De Bibliotheek en consultatiebureau zijn ook in algemene 

zin betrokken bij ouderbetrokkenheid.  

 

Voor ondersteuning van de ouders is een speciale VVE folder ontwikkeld. De ouders krijgen 

van het consultatiebureau een folder mee waarin staat uitgelegd wat voor-en vroegschoolse 

educatie inhoudt. Deze folder is gemaakt in begrijpelijke taal en geeft in stappen weer wat 

de ouder kan verwachten. Er wordt gecheckt of de ouders de folder begrijpen. Indien nodig 

wordt de folder met de ouder doorgenomen.  

 

 

 

4.2 Doelen voorschoolse periode 

Doel 2. Bevordering spraak-, taal- en leesondersteuning 

De bevordering van spraak, taal en lezen begint al vanaf de babytijd. Vanaf het moment dat 

een baby de eerste stemmen hoort, begint zijn taalontwikkeling. Je kan vanaf dat moment al 

de taalontwikkeling stimuleren. Het leren praten van het kind staat in directe verbintenis met 

horen. Een goede spraak, taal- en leesontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling 

van een kind. Het vroegtijdig onderkennen van spraak, taal, en gehoorproblemen kan 

leerstoornissen op latere leeftijd voorkomen.  

https://www.24baby.nl/baby/ontwikkeling/leren-praten-taalontwikkeling-baby/
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Een baby gaat vanaf jongs af aan naar het consultatiebureau. Hier wordt o.a. gekeken of 

sprake is van één van deze stoornissen. De GGD indiceert de kinderen op basis van de 

doelgroepdefinitie en leidt, indien sprake is van een VVE indicatie, het doelgroepkind door 

naar een voorschoolse voorziening.  

 

Voor de doelgroep wordt als preventieve ondersteuning het volgende ingezet: 

 Boekenpret. Een aantal keer per jaar worden er door de Bibliotheek 

Boekenpretkisten bij de gecertificeerde voorscholen gebracht. Deze boeken kunnen 

ook mee naar huis. Doordat thuis en op de voorschool hetzelfde boek of hetzelfde 

thema wordt besproken wordt de ouderbetrokkenheid vergroot. Voor 

laagtaalvaardige ouders kan Taalvisite een hulp zijn.  

 Taalvisite. In de leeftijd van 2,5 tot 12 jaar, dus gedurende de voorschoolse-en de 

gehele basisschoolperiode kan een kind aangemeld worden voor Taalvisite. Het 

gezin wordt dan thuis voorgelezen om het leesplezier en het lezen te bevorderen. 

De bijvangst is dat de vrijwilligers de ouders kunnen attenderen op voorzieningen 

binnen Stichtse Vecht om hun taal te bevorderen. De vrijwilligers zijn echter geen 

maatschappelijk werkers.  

 

Doel 3. Iedere peuter kan zich spelenderwijs ontwikkelen 

In Stichtse Vecht bieden diverse kinderopvanginstellingen gesubsidieerd peuterwerk en 

voorschoolse educatie.  

 

De gemeente bekostigt deelname aan een peutergroep voor ouders die geen recht hebben 

op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Tevens bekostigt de gemeente de 

voorschoolse educatie voor een groot deel. De kaders zijn opgenomen in de beleidsregel 

Peuteropvang en VE gemeente Stichtse Vecht. Per januari 2020 is het aanbod 

geïntensiveerd. Een VVE aanbod wordt gedaan aan VVE-geïndiceerde peuters vanaf 2,5 

tot 4 jaar voor 16 uur per week. De gemeente subsidieert het peuterwerk en VVE vanaf de 

start van Stichtse Vecht, omdat het van belang is dat alle peuters zich spelenderwijs kunnen 

ontwikkelen. Dit sluit volledig aan op het collegewerkprogramma: We zorgen voor goede 

ontwikkelmogelijkheden voor onze jeugd.  

 

Doel 4. Waarborgen 100% bereik doelgroeppeuters met kwalitatief hoogwaardig VVE-

aanbod 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende en kwalitatief hoogwaardig VVE-aanbod 

voor doelgroeppeuters. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een (aansluitend) 

aanbod in groep 1 en 2 voor deze kinderen. Een VVE-programma biedt een gestructureerde 

didactische aanpak van taalontwikkeling vanaf januari 2020 voor 16 uur per week op een 
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peutergroep. Hierbij worden de houders vrijgelaten hoe zij de 16 uur VVE over de week 

verdelen.  

 

Alle peutergroepen waar doelgroepkinderen naar toe geleid worden, werken met een VVE-

programma. Er wordt gezorgd voor een kwalitatief aanbod dat voldoet aan de Wet 

Kinderopvang. In bijna alle kernen is een peutergroep gevestigd, zodat de afstand tot een 

voorziening beperkt is. De doelgroeppeuters worden in een zogenoemde ‘warme 

overdracht’ naar de bassischool begeleid. Op school worden de kinderen extra begeleid en 

de taalprestaties gemonitord.  

 

UW cliëntondersteuning wordt ingezet als het de GGD en de Kinderopvang niet lukt om 

de ouders hulp te bieden bij de aanmelding van hun VVE kind. Het betreft onafhankelijke 

cliëntondersteuning. De ouder blijft aan zet maar wordt ondersteund bij het invullen van de 

formulieren/ het aanvragen van kinderopvangtoeslag om ervoor te zorgen dat het 

doelgroepkind kan starten op een voorschool en voorkomen wordt dat ouders in financiële  

problemen komen.  

 

 

4.3. Doelen schoolse periode 

Doel 5. Tot stand brengen betere afstemming doorgaande lijn 

We zorgen ervoor dat onderwijs en peuterwerk goed op elkaar zijn afgestemd. Dit is 

belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind. Een goede pedagogische doorgaande 

begeleiding in de jonge jaren legt de basis voor schoolsucces en maatschappelijke carrière. 

Dan komt ook het VVE-aanbod volledig tot zijn recht.  

 

Een belangrijke rol in de doorgaande lijn is weggelegd voor de JGZ (GGD), peutergroepen, 

onderwijs en andere disciplines, waar elke partij zijn unieke bijdrage levert en door goede 

samenwerking het optimale resultaat voor het kind bereikt. Waar mogelijk een gedeelde 

pedagogische visie, een doorlopende ontwikkelingslijn en goede samenwerking tussen 

professionals uit verschillende disciplines zijn de basisvoorwaarden. Deze manier van 

samenwerken krijgt handen en voeten in bijvoorbeeld een integraal kindcentrum. (IKC).  
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NETWERK VAN ORGANISATIES IN DE WIJK 

Voor de doorgaande lijn is het van belang dat op wijk(kern)niveau verschillende instellingen 

en professionals goed samenwerken en elkaar in de buurt en wijk kunnen vinden op 

onderwerpen die van belang zijn bij een kwalitatieve uitvoering van een VVE-programma.  

Te denken valt aan de buurtsportcoach, naschoolse opvang, Bibliotheek, Mamalokaal, 

sportverenigingen en meer. De gemeente faciliteert deze samenwerking, maar instellingen 

hebben ook de verantwoordelijkheid om elkaar op te zoeken in belang van het kind, zodat 

de ontplooiingskansen worden vergroot.  

 

OVERDRACHT VOOR ALLE KINDEREN DIE VAN DE VOORSCHOOL NAAR DE 

VROEGSCHOOL GAAN 

Met elkaar is overeengekomen dat bij alle kinderen een uniforme overdracht wordt gedaan, 

middels het overdrachtsprotocol. Ter ondersteuning van de doorgaande lijn is de overdracht 

tussen voorscholen en vroegscholen van groot belang. Er wordt van elk kind relevante 

informatie van de voorschool aan de school doorgegeven. Dit is een wettelijke eis waar het 

gaat om kinderen die VVE op de peutergroep gevolgd hebben, maar ook een wens van de 

gemeente en partners. Stichtse Vecht streeft ernaar om alle VVE kinderen warm over te 

dragen. Dit houdt in dat er naast het invullen van een formulier ook een mondelinge 

overdracht plaatsvindt. Voor de overdracht bestaat er een overdracht formulier, een 

stroomschema en een contactpersonenoverzicht.   

 

Van belang is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht wordt 

genomen door de ouders toestemming te vragen voor het delen van informatie. Er is een 

convenant resultaatafspraken VVE met elkaar getekend. Op basis van deze afspraken 

wordt jaarlijks een VVE-monitor uitgevoerd. De overdracht maakt hier onderdeel van uit.  

 

Doel 6. Passend aanbod van voorzieningen ter ondersteuning van kinderen met een 

achterstand 

Scholen zijn verantwoordelijk voor hun leerlingen. Vanuit hun professionaliteit weten 

scholen wat goed is voor hun leerlingen en ook wat nodig is om taalachterstanden bij 

individuele leerlingen te verkleinen. Om hier tegemoet aan te komen willen we, naast het 

aanbod van VVE in de groep 1 en 2, starten met maatwerkplannen per schoolbestuur 

waarin is opgenomen op welke wijze zij taalachterstanden van de doelgroep leerlingen 

willen verkleinen.  

 

SCHOLEN STELLEN VE BELEID OP 

Het vroegschoolse educatie beleid voorziet in een totaalaanpak voor doelgroepkinderen in 

de vroegschoolse periode. Hierin is tenminste het volgende opgenomen: 

 Het aantal doelgroepkinderen, gesplitst per school  
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 De omvang van het onderwijsbudget voor deze leerlingen 

 De wijze waarop de ouders van doelgroepkinderen zijn betrokken 

 De wijze waarop de taalachterstanden van doelgroepleerlingen in de school worden 

bestreden 

 Welk resultaat ze willen bereiken 

 Hoe ze de resultaten van hun interventies monitoren 

Een kader voor het vroegschoolse educatiebeleid is de betrokkenheid van de ouders en de 

samenwerking met andere organisaties, die een bijdrage kunnen leveren aan de 

optimalisering van de ontwikkeling van een leerling met taalachterstand. De 

onderwijsachterstandsmiddelen worden landelijk per schoolbestuur verdeeld op basis van 

een indicator van het CBS. De middelen zijn op schoolniveau inzichtelijk. Het lijkt logisch om 

de middelen in te zetten ten behoeve van deze doelgroep, het is echter niet verplicht.  

 

STREVEN NAAR HUISVESTING OP ÉÉN LOCATIE  

Bij nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen streven we naar huisvesting van voor-en 

vroegschoolse voorzieningen en basisschool op één locatie of in de directie nabijheid van 

elkaar. Gezamenlijke huisvesting is wenselijk, maar vooralsnog niet in alle situaties 

haalbaar. Bij de ontwikkeling van nieuwbouw of renovatie moet altijd in ogenschouw 

genomen worden op welke manier er gecombineerde huisvesting mogelijk is. Hierbij kan 

wellicht gedacht worden aan multifunctioneel gebruik van het gebouw door meerdere en 

verschillende soorten partners.  

 

OPVANG NIEUWKOMERS 

Binnen Stichtse Vecht zijn geen aparte schakelklassen. De nieuwkomers zijn op natuurlijke 

wijze over de diverse kernen verspreid. We hebben in het verleden, toen de 

vluchtelingenstroom op zijn top was, met schoolbesturen PO en Passenderwijs gekeken of 

er een schakelklas nodig was. De scholen gaven aan de toestroom in het reguliere 

onderwijs te kunnen absorberen. Voor de peutergroepen geldt ook dat nieuwkomers in de 

bestaande peutergroepen worden opgenomen.  

 

4.4 Specifieke afspraken voor doelgroepkinderen 

Hierboven is al aangegeven dat er met betrekking tot de VVE kinderen een specifieke 

afspraak is over een warme overdracht. Indien nodig hebben JGZ en Passenderwijs een 

rol bij de warme overdracht van VVE kinderen naar de basisschool.  
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Daarnaast zijn er specifieke afspraken over onder andere de brede doelgroepdefinitie, op 

welke wijze de doelgroepkinderen geïndiceerd worden en toegeleid worden naar een 

voorschoolse voorziening en over de te behalen resultaten van voor- en vroegschoolse 

educatie. De resultaatafspraken worden met de kinderopvang, schoolbesturen en GGD 

gemaakt en zijn vastgelegd in een convenant Resultaatafspraken VVE. De afspraken 

worden jaarlijks gemonitord door een externe partij. De adviezen uit de monitor worden 

gebruikt om het onderwijskansenbeleid indien nodig bij te sturen.  

 

We maken met elkaar afspraken rondom het kind om zo met elkaar te zorgen dat het kind 

met zo min mogelijk achterstand aan groep 3 van het basisonderwijs kan beginnen. 

Gedurende de schoolse periode kan nog gebruik worden gemaakt van Taalvisite en de 

overige voorzieningen die er zijn voor alle kinderen. 

 

  

      

 

Dit plaatje illustreert dat het kind 
centraal staat en dat er veel 
betrokkenen zijn rondom het kind 
om de kansen van een kind te 
vergroten. De groep waarin een 
kind zit kan divers zijn, dit 
varieert van peutergroep, groep 
op school, een groep tijdens 
sport, muziek etc.  
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Hoofdstuk 5 - Financiën 

In dit hoofdstuk geven we aan wat de beschikbare gemeentelijke middelen zijn voor het 

onderwijskansenbeleid en hoe we deze komende beleidsperiode in willen zetten.  

 

 

 

5.1. Beschikbare middelen taalachterstanden 

Sinds 2019 is er een nieuwe verdeelsleutel voor de middelen die het Rijk beschikbaar stelt 

aan gemeenten en het onderwijs. De verwachte onderwijsachterstand van een leerling 

wordt niet langer alleen bepaald door het opleidingsniveau van de ouders, maar wordt door 

het CBS voor iedere leerling berekend op basis van een combinatie van vijf 

omgevingsfactoren:  

 

 Het opleidingsniveau van vader en het opleidingsniveau van moeder 

 het herkomstland van moeder; 

 de verblijfsduur van de moeder in Nederland; 

 het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school; 

 of ouders in de schuldsanering zitten.  

 

Deze gegevens worden gehaald uit centrale beschikbare databestanden van het CBS. De 

cijfers van het CBS bepalen de omvang van de doelgroep per gemeente en daarmee de 
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hoogte van de specifieke uitkering. De verdeelsleutel met bovenstaande factoren wordt 

gebruikt zodat er een indicator is op basis waarvan het geld landelijk verdeeld wordt. De 

gemeenten houden lokale vrijheid om hun eigen doelgroepdefinitie te bepalen.  

 

Per jaar ontvangt de gemeente geoormerkt geld voor het onderwijskansenbeleid (OKB). 

Deze specifieke uitkering wordt jaarlijks in september voorlopig toekend op basis van een 

indicator T-1 en T-2. Deze wordt een jaar later vastgesteld.  

 

 2019 2020 2021 2022 

Totaal beschikbaar OKB 328.500 722.000 731.500 653.000 

Totaal beschikbaar 

peuterwerk 

309.000 180.500 110.000 

 

110.000 

Totaal 637.500 902.500 841.500 763.000 

OAB vanuit het Rijk t.b.v. 

Scholen 

175.000 175.000 175.000 175.000 

 

Toelichting 

De programmabegroting 2020 is in november door de raad aangenomen. De bedragen voor 

2021 en 2022 zijn voor wat betreft de eigen middelen afhankelijk van wat door de raad eind 

2020 en 2021 wordt bepaald. De rijksmiddelen zijn geoormerkt geld en kunnen niet voor 

andere doelen worden ingezet. De specifieke uitkering is vanaf 2021 nog niet bekend, 

budget 2020 is als uitgangspunt genomen.  

 

Bij de nieuwe verdeelsystematiek op basis van de CBS-indicatoren die vanaf 2019 geldt 

mogen gemeenten aan het eind van de vierjarige termijn van de uitkering maximaal 50% 

van de hoogte van de uitkering van het laatste jaar meenemen naar de nieuwe periode.  

Ten opzicht van eerdere jaren ontvangen we fors meer. De extra rijksmiddelen zijn bedoeld 

om het aantal uren voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters uit te breiden en de 

kwaliteit hiervan op een hoger niveau te brengen. De urenuitbreiding gaat in per januari 

2020. In 2019 hebben wij hiervoor al rijksbijdragen ontvangen. Deze worden gedeeltelijk 

doorgeschoven naar 2020 (200K) waardoor de gemeentelijke  

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) bijdrage in 2020 incidenteel kan komen te vervallen (€ 

93K).   

 

Rijksbekostiging aan PO ten bate van VVE  

Ook voor de Schoolbesturen primair onderwijs is de verdeling van achterstandsmiddelen 

veranderd. Het ministerie van OCW verdeelt de onderwijsachterstandsmiddelen jaarlijks op 



 

Pagina 29 van 35 
 

basis van door het CBS berekende achterstandsscores per school. Ze ontvangen deze 

middelen ter verhoging van de onderwijskansen voor deze leerlingen. In totaal ontvangen 

de scholen in Stichtse Vecht hiervoor een bijdrage van ongeveer € 175.000. Het betreft een 

lumpsum-uitkering. In een landelijk convenant zijn hier afspraken over gemaakt.  

 

5.2. Verdeling inzet middelen OKB periode  

 2020 2021 2022 

Voorschoolse periode    

Subsidie Reguliere peuters 75.000 88.000 90.000 

Subsidie Doelgroeppeuters (incl 

activiteiten 0-4 jaar)  

445.000 495.000 500.000 

Kwaliteit impuls OKB PM PM PM 

Schoolse periode 8.000 8.000 8.000 

Coördinatie en monitoring 50.000 50.000 50.000 

Overheveling naar volgend jaar PM PM PM 

Totaal  902.500 841.500 763.000 
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Hoofdstuk 6 - Begrippenlijst 

 

 

Actieplan Onderwijskansen Officieel: onderwijsachterstandenbeleid. Beleidsplan waarin 
beschreven staat hoe de gemeente Stichtse  met haar partners (ontwikkelings -en taal) 
achterstanden bij kinderen wil voorkomen en bestrijden. 
 
Consultatiebureau Een instelling waar men terecht kan voor preventieve gezondheidszorg. 
Het consultatiebureau is onderdeel van de jeugdgezondheidzorg.  
 
Doelgroeppeuter Een peuter die, vastgesteld door de JGZ, een (risico op een) 
taalachterstand heeft en daarvoor in aanmerking komt voor VVE. 
 
Doorgaande lijn De pedagogische begeleiding en de wijze waarop ouders hierin worden 
betrokken van de afstemming tussen JGZ, de voorschool en vroegschool. 
 
Gewichtenregeling De oude regeling van het ministerie van OC&W. Er werd gesteld dat 
kinderen van laagopgeleide ouders een grotere kans hebben op achterstand. Het ‘gewicht’ 
van de kinderen is verbonden aan extra middelen om deze kinderen een passend aanbod 
te kunnen bieden. 
 
GGDrU Gemeenschappelijke gezondheidsdienst regio Utrecht. 
 
JGZ Jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door GGDrU. 
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Kinderdagverblijf In een kinderdagverblijf worden kinderen tussen 0 en 4 jaar opgevangen. 
Dit is ontstaan om opvang te bieden aan kinderen van werkende ouders. De kinderen 
kunnen vijf dagen per week terecht in het kinderdagverblijf. 
 
KOT (kinderopvangtoeslag)-gerechtigde ouders Ouders die recht hebben op vergoeding 
van een deel van de kosten voor kinderopvang door kinderopvangtoeslag van de 
Rijksoverheid (tweeverdieners en alleenstaande eenverdieners en ouders die zorg 
combineren met studie of werk). 
 
LEA Lokale Educatieve Agenda. Overleg tussen gemeente, schoolbesturen en houders 
kinderopvang met als doel het bevorderen van integratie en tegengaan van segregatie; het 
bestrijden van onderwijsachterstanden, waaronder de doorlopende leerlijn van voor-
schoolse educatie naar het basisonderwijs. 
 
Ministerie OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
Niet-KOT (kinderopvangtoeslag)-gerechtigde ouders Ouders die geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag (kostwinnergezinnen, alleenstaande ouders zonder werk en gezinnen 
waarvan beide ouders niet werken) 
 
OAB Onderwijsachterstandenbeleid. 
 
OKB Onderwijskansenbeleid. 
 
Peutergroep In een peutergroep kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar terecht. Van oudsher 
richt het peuterspeelzaalwerk zich voornamelijk op het ontmoeten van andere kinderen, het 
stimuleren van de ontwikkeling en het inspelen op achterstanden. Peuters kunnen 2 
dagdelen per schoolweek deelnemen. Om ieder kind goede ontwikkelingskansen te bieden, 
wordt kinderen uit specifieke doelgroepen een VVE-programma geboden. Meestal vindt dit 
plaats op specifieke peutergroepen. 
 
PO Primair onderwijs. 
 
Reguliere peuters kinderen van 2,5 tot 4 jaar. 
 
Resultaatafspraken VVE Doel van de Wet OKE is om een stimulans te geven aan de 
kwaliteit en de opbrengsten van voor- en vroegschoolse educatie, naast het realiseren van 
een zo groot mogelijk bereik. Om dat doel te kunnen bereiken, is het van belang dat 
gemeente en schoolbesturen afspraken maken over de resultaten die met vve 
worden nagestreefd. 
 
Schakelklas Een speciale klas op de basisschool voor kinderen met een taalachterstand. 
Door een jaar (of twee jaar) extra intensief taalonderwijs tijdens of na schooltijd wordt 
gewerkt aan het verdwijnen of verminderen van de achterstand op taal. 
 
Toeleiding Door middel van huisbezoeken/Consultatiebureau bezoeken  of aanwezigheid 
bij activiteiten in het netwerk, doorverwijzen en terugkoppelen, gezinnen naar de juiste 
instanties begeleiden. 
 
VO Voortgezet Onderwijs. 
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VVE Voor- en vroegschoolse educatie. VVE-programma’s zijn gericht op het voorkomen en 
bestrijden van (taal)achterstand bij jonge kinderen. De doelstelling van VVE is om de 
ontwikkeling van jonge kinderen met een (dreigende) achterstand zodanig te stimuleren dat 
zij zonder of met een zo’n klein mogelijke achterstand aan groep 3 beginnen, waardoor hun 
kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. 
 
VVE-locatie Een peutergroep, kinderdagverblijf of basisschool waar met een VVE-
programma gewerkt wordt. 
 
Voorschoolse educatie Programma / methodiek voor peuters van 2,5 tot 4 jaar oud met 
een (risico op een) (taal)achterstand, op een peutergroep of een kinderopvang. Hiermee 
lopen kinderen spelenderwijs hun achterstand in voordat zij op de basisschool starten. 
 
Vroegschoolse educatie Onderwijs voor kleuters met een (risico op een) (taal)achterstand 
in groep 1 en 2 van de basisschool. Hiermee lopen kinderen spelenderwijs hun achterstand 
in voordat zij naar groep 3 doorstromen. 
 
Wet OKE Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, aangenomen op 1 augustus 
2010. 
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Bijlage - Doelgroepdefinitie VVE Stichtse Vecht 

 

Gemeenten zijn vrij om hun eigen doelgroep te bepalen. Stichtse Vecht kent een brede 

doelgroep definitie waar reeds gekeken wordt naar de indicatoren zoals hieronder genoemd 

en waar ook risicofactoren zoals het ontbreken van een sociaal netwerk en gezins-en 

gedragsaspecten meegewogen worden.  

 
De GGD (consultatiebureau) kan een indicatie al vroeg inschatten omdat zij de kinderen 

volgt vanaf de eerste levensweken. Soms blijkt echter pas op de peuteropvang dat een kind 

tot de doelgroep behoort. In dat geval vraagt de peuteropvangvoorziening aan de GGD om 

het kind alsnog te indiceren. 

 

In Stichtse Vecht wordt aangegeven dat een VVE-indicatie afgegeven wordt op basis van 

(één van) de volgende criteria: 

    

Doelgroep 
 

1. Kinderen met laagopgeleide ouders 

 
en / of 

 

2. Kinderen van wie de thuistaal niet Nederlands is (land van herkomst niet 

Nederland) 

  

en / of 
 

3. Kinderen met (een risico op) een aantoonbare taal- of ontwikkelingsachterstand 

 
en / of 
 

4. Kinderen uit gezin dat gebruik maakt van schuldsanering of een U-Pas  

 
 
Toelichting op de keuze voor deze criteria: 

 

1. Laagopgeleide ouders: de basisscholen hebben een wettelijke verplichting naar 

kinderen met laagopgeleide ouders. Wij sluiten met onze doelgroep definitie hierop 

aan. Dit maakt het makkelijker om een doorgaande leerlijn te realiseren. Bovendien 
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is dit een categorie die ook evt. in een latere fase achterstanden kan oplopen 

doordat ouders vaak meer moeite hebben met de ondersteuning van hun kind in het 

leerproces.  

De definitie is als volgt: 

Kinderen van wie beide ouders / verzorgers een schoolopleiding hebben gevolgd op 

maximaal het niveau praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs voor zover 

het betreft de basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg. Als 

het gaat om een éénoudergezin geldt deze opleidingseis ten aanzien van de 

desbetreffende ouder / verzorger.     

 

2. Thuistaal niet Nederlands: als er thuis geen Nederlands wordt gesproken en een 

kind gaat niet van jongs af aan naar een kinderdagverblijf, is de kans groot dat het 

kind hier tegenaan gaat lopen. Als een kind van jongs af aan (vóór de leeftijd van 

twee jaar) naar een kinderdagverblijf gaat, leert de praktijk dat zich normaal 

ontwikkelende kinderen voldoende taalaanbod krijgen om het Nederlands in 

voldoende mate op te pikken. Indien op het consultatiebureau toch zorgen zijn dat er 

een risico op taalachterstand is, kan er alsnog een VVE indicatie afgegeven worden.  

Hier wordt wel terughoudend mee omgegaan.  

 

3. (Risico op) aantoonbare taal- of ontwikkelingsachterstand: dit kan geïndiceerd 

worden door het consultatiebureau. Dat beschikt over de instrumenten daarvoor. In 

de praktijk blijkt dit goed toepasbaar.  

Voorbeelden van factoren die bij het bepalen van een (verhoogd) risico in 

overweging worden genomen zijn:   

o Langdurige werkloosheid ouder(s) 

o Ouder(s) chronisch ziek 

o Ouder(s) verslaafd aan alcohol of drugs 

o Ouder(s)met psych(iatr)ische problemen 

o Ouder(s) als kind mishandeld 

o Ouder(s) zonder sociaal netwerk 

o Er is sprake van verwaarlozing 

o Er is sprake van kindermishandeling / seksueel misbruik 

o Er is sprake van huiselijk geweld 

o Het betreft een uit het buitenland geadopteerd kind of pleegkind van niet 

Nederlands sprekende biologische ouders  
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4. Schuldsanering of U-pas: als er thuis sprake is van schulden waardoor ouders in de 

schuldsanering zitten of als het inkomen dusdanig laag is dat gebruik wordt gemaakt 

van een U-pas is de thuissituatie vaak geen fijne basis voor de ontwikkeling van een 

kind. Het risico op een ontwikkelachterstand is dan aanwezig.  

 


