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Hoofdstuk 1 INLEIDING

Sinds 1998 hebben gemeenten een regietaak in het lokale onderwijsachterstandenbeleid 
(OAB). Dit beleid is erop gericht om onderwijsachterstanden bij leerlingen in het 
basisonderwijs en bij jonge kinderen vroegtijdig op te sporen en te bestrijden. Scholen 
worden geconfronteerd met zowel allochtone als autochtone leerlingen die bij de entree in het 
basisonderwijs reeds een grote achterstand hebben. Beperkte kennis van de Nederlandse 
taal heeft vaak grote consequenties voor de verdere schoolloopbaan en de 
ontwikkelingskansen van kinderen. Een goede start  is van groot belang voor het maximaal 
benutten van de talenten die kinderen hebben en voor de maatschappelijke en sociale 
ontwikkeling in hun verdere leven.

De betrokken partners in het onderwijsachterstandenbeleid zijn de basisscholen cq de 
schoolbesturen, de Stichting Kinderopvang Walcheren (KOW, aanvankelijk alleen als 
aanbieder van het peuterspeelzaalwerk) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Met deze 
partners zijn in het verleden afspraken gemaakt over de verdeling van de middelen voor de 
voor- en vroegschoolse periode (tot 2006). Sinds augustus 2006 hebben de gemeenten de 
verantwoordelijkheid voor de voorschoolse periode (2- tot 4-jarigen) en de schoolbesturen in 
het primair onderwijs (PO) voor de vroegschoolse periode (groep 1 en 2). De gemeenten 
Vlissingen en Middelburg werken daarvoor samen met de meest betrokken schoolbesturen, 
de KOW en de JGZ in een regiegroep OAB. In deze regiegroep wordt het 
onderwijsachterstandenbeleid in samenhang uitgewerkt, gevolgd en geëvalueerd. 
Terugkoppeling naar andere schoolbesturen vindt plaats binnen het overleg Lokale 
Educatieve Agenda (LEA). In de komende OAB-periode zullen ook andere instellingen voor 
kinderopvang verder betrokken worden bij de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

In het voorliggende OAB-plan wordt in hoofdlijnen aangegeven waar de gemeente Vlissingen 
zich binnen het onderwijsachterstandenbeleid de komende periode op wil richten. De 
beleidsvoornemens zijn bepaald door de reeds opgedane ervaringen in de vorige periode, 
alsmede door landelijke en lokale ontwikkelingen. Hiermee zijn de kaders aangegeven voor 
de komende vier jaar. Deze zullen jaarlijks uitgewerkt worden in nauwe samenwerking met de 
regiegroep OAB tot een activiteitenplan voor het onderwijsachterstandenbeleid in Vlissingen.

Leeswijzer:

In deze inleiding worden de kaders van het OAB geschetst. 
Vervolgens bevat hoofdstuk 2 een terugblik op de vorige OAB-
periode, van 2006-2010. 
Hoofdstuk 3 gaat in op nieuwe ontwikkelingen, zowel landelijk 
als lokaal. 
Hoofdstuk 4 vormt het hart van deze nota: de voornemens voor 
het OAB in de nieuwe periode, 2011-2014. 
De financiële kaders worden in hoofdstuk 5 aangegeven, waarna 
een afkortingenlijst de nota afsluit.
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1.1 HET BESTE UIT IEDER KIND

Sommige kinderen beginnen hun schoolcarrière met een achterstand. Deze achterstand kan 
te maken te hebben met de mogelijkheden van het kind zelf, maar kan ook samenhangen 
met omgevingsfactoren: economische, sociale en culturele factoren, of combinaties hiervan. 
Het ministerie van OCW gaat uit van het gegeven: hoe lager de opleiding van ouders, hoe 
groter de kans op achterstand van het kind. Het ministerie heeft daarom voor het 
basisonderwijs een zogeheten gewichtenregeling ingevoerd. Kinderen van laag opgeleide 
ouders krijgen een gewicht toegekend, waarop de basisschool extra bekostiging voor deze 
leerlingen ontvangt. 
Naast deze omgevingsfactoren kunnen ook factoren in het kind zelf een risico vormen voor 
zijn of haar ontwikkeling. Deze kinderen worden gesignaleerd door de professionals van de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en 
peuterspeelzalen) en het basisonderwijs.

Het is voor kinderen zelf en voor de samenleving als geheel van groot belang dat kinderen 
hun capaciteiten ten volle kunnen benutten. Het onderwijsachterstandenbeleid heeft daarom 
als doel de achterstand bij deze groepen kinderen te voorkomen en tegen te gaan. Zo wordt 
getracht het beste uit elk kind te halen en hen meer mogelijkheden te bieden om hun talenten 
te ontwikkelen. Er wordt ingezet om achterstand in een zo vroeg mogelijk stadium van de 
schoolloopbaan te voorkomen, namelijk vanaf de peutertijd, de voorschoolse periode.

1.2 SAMENWERKING EN PARTNERSCHAP 

Het onderwijsachterstandenbeleid heeft een wettelijk kader en financiering. De gemeente 
heeft de regie over het lokaal onderwijsbeleid en ontvangt daarvoor middelen van het rijk voor 
voorschoolse educatie ten behoeve van kinderen tot vier jaar en voor het opzetten en in stand 
houden van schakelklassen (zie paragraaf 2.2.1). De schoolbesturen krijgen vanuit hun 
verantwoordelijkheid voor goed onderwijs rechtstreeks middelen van het rijk voor kinderen 
waarvan de ouders (zeer) laag zijn opgeleid. Deze middelen dienen deels te worden ingezet 
voor vroegschoolse educatie in groep 1 en 2.

De Regiegroep Onderwijsachterstanden is het formele overlegorgaan tussen de gemeenten, 
schoolbesturen basisonderwijs, Stichting Kinderopvang Walcheren en de 
GGD/Jeugdgezondheidszorg.
Ondanks het feit dat de verplichting tot samenwerking per 1 augustus 2006 is komen te 
vervallen, is er in Vlissingen gekozen voor voortzetting van de samenwerking gezien de 
meerwaarde van veel bovenschoolse projecten.
Met dit plan levert de Regiegroep Onderwijsachterstanden een voorstel voor een 
gezamenlijke aanpak bij het bestrijden van onderwijsachterstanden voor de periode 1 januari 
2011 tot en met december 2014.
Onderwijsachterstandenbeleid heeft relaties met: jeugdbeleid, opvoedingsondersteuning, 
integratie, leerlingenstromen (in de eigen wijk naar school), inburgering, volwasseneneducatie 
en brede school beleid. Activiteiten voor deze doelen worden (grotendeels) vanuit de andere 
beleidsterreinen aangestuurd en gesubsidieerd. Het OAB zoekt in de praktijk wel afstemming 
en samenwerking met de partners die van betekenis kunnen zijn voor ouders en kinderen. 
Een aantal organisaties wordt in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid betrokken 
bij de uitvoering van specifieke activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld het sportbuurtwerk, het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de open wijk scholen.

1.3 SAMENHANG BINNEN EEN BREDE FOCUS

Het onderwijsachterstandenbeleid richt zich zowel op het kind, op de ouders (en opvoeders) 
als op de scholen en zoekt waar zinvol aansluiting bij de wijk. Vanaf de vroege jeugd en 
gedurende de schoolloopbaan van een kind zullen de samenwerkingsverbanden rondom het 
kind moeten versterken wat het kind in de betreffende periode nodig heeft om zich optimaal te 
kunnen ontwikkelen. Er ligt voordeel in een gezamenlijke keuze voor methodieken en 
voorzieningen, in goede overdracht tussen voorschool en vroegschool en in een brede 
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aanpak die ook aandacht geeft aan activiteiten buiten peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of 
school en binnen het gezin.
Cruciaal is de doorgaande lijn in de ontwikkeling van kansen voor het kind. Daar waar er tijdig 
door het jonge kind aan het VVE-programma wordt deelgenomen, is de verwachting dat er 
winst wordt behaald wanneer het thema taalstimulering later op de basisschool terugkomt. Dit 
bevordert ook de kansen op goede prestaties in het voortgezet onderwijs en het voorkomen 
van voortijdig schooluitval.

Onderzoeksresultaten VVE
Inmiddels is er in Nederland behoorlijk wat onderzoek gedaan naar de effecten van VVE. Uit 
onderzoek blijkt VVE een positief effect te hebben op de cognitieve ontwikkeling van 
kinderen. Gesteld kan worden dat VVE een goede start vormt van de onderwijsloopbaan, 
voor zover dit op een kwalitatief goede manier wordt uigevoerd. Hierbij dient wel aangetekend 
te worden dat in verscheidene onderzoeken wordt geconcludeerd dat het positieve effect van 
VVE na verloop van tijd kan afnemen. Dat komt voornamelijk doordat de kinderen die tot de 
doelgroep van VVE behoren, zich ook vaak in ongunstige gezinsomstandigheden bevinden 
en in de periode na VVE in ongunstige schoolomstandigheden terecht kunnen komen. 
Wanneer de kennis, die deze kinderen hebben opgedaan in de voor- en vroegschoolse 
periode, vervolgens niet meer genoeg wordt gebruikt en gestimuleerd, zal deze ook weer 
verdwijnen. 

De wijze waarop VVE wordt aangeboden is bepalend voor de effectiviteit. Alleen een 
intensieve aanpak biedt goede kansen op lange termijneffecten. Ook het opleidingsniveau 
van leidsters en leerkrachten is van belang. Heterogene groepen (met een beperkt aantal 
doelgroepleerlingen) hebben de voorkeur boven homogene groepen (met voornamelijk 
doelgroepleerlingen), hoewel de verschillen niet groot zijn.
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Hoofdstuk 2 TERUGBLIK EN RESULTATEN OAB-BELEID 2007-2010

Op 13 november 2007 heeft het college van Vlissingen het Meerjaren OAB-beleidsplan 2007-
2010 vastgesteld. Hierin werd het beleid bepaald ten aanzien van taalstimulering en voor 
Voor- en Vroegschoolse Educatie voor de projectperiode 2007-2010. Door een extra subsidie 
vanuit het rijk voor onderwijstijdverlenging (OTV) is in 2010 tevens een start gemaakt met een 
zomerschool in het Middengebied.

2.1 TERUGBLIK VVE PERIODE 2007-2010

De beleidsdoelen voor VVE in het OAB-plan 2007-2010 waren enerzijds gericht op het 
faciliteren van structurele samenwerkingsverbanden (de verticale lijn) en anderzijds gericht op 
het kwaliteitsbeleid (de horizontale lijn). Dit kwaliteitsbeleid richt zich met name op het 
vergroten van de basisdeskundigheid van pedagogisch medewerkers en de invoering van 
effectieve programma’s en methodieken. 
In beide gevallen gaat het om invoeringstrajecten waarin fasen van oriëntatie, invoering en 
borging systematisch doorlopen moeten worden. Structurele samenwerking en onderlinge 
uitwisseling tussen peuterspeelzalen en kinderopvang, basisscholen en JGZ loopt hier als 
een rode draad door heen. 

2.1.1 Structurele samenwerkingsverbanden: overzicht van de deelnemende VVE-
locaties

Bij de uitvoering van VVE is er gekozen voor het werken binnen clusters. Deze clusters 
verschillen sterk qua omvang van heel klein – een koppel van een voorschool en een 
basisschool – tot heel groot – een cluster van twee peuterspeelzalen en vier basisscholen (en 
meer dan vier locaties). Het werken binnen clusters heeft een groot draagvlak, zij het dat er 
basisscholen zijn die zich minder identificeren met het werken binnen de clusters omdat zij 
vanwege het ontbreken van substantiële aantallen doelgroepkinderen dat werk minder 
relevant voor hun instelling achten. Het merendeel van de instellingen, peuterspeelzalen en 
basisscholen, ervaart het werken binnen de clusters als positief.
Binnen de clusters wordt gewerkt met activiteitenplannen. Elk cluster heeft een 
activiteitenplan voor ieder schooljaar dat voor de instellingen binnen het cluster geldt als een 
soort van draaiboek. De samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de basisscholen is in 
de activiteitenplannen uitgewerkt.
De clusters zijn als volgt per wijk samengesteld:

Middengebied + Binnenstad: 3 clusters
Cluster “Binnenstad”: 
Basisscholen: Peuterspeelzaal:
- Het Vlot Waaigat - Berlagertjes
- Frans Naereboutschool

Cluster “Middengebied”:
Basisscholen: Peuterspeelzaal:
- De Branding - de Zeester
- Het Vlot
- Jozefschool

Een 3e apart cluster betreft De Ravenstein, hier is de voorschool aan de basisschool 
gekoppeld.

Cluster “Paauwenburg”:
Basisscholen: Peuterspeelzaal:
- L. de Colignyschool - Tuimelaar
- Theo Thijssenschool
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Cluster “Lammerenburg” (Rosenburg, Bossenburgh, Papegaaienburg, West Souburg, 
Westerzicht):
Basisscholen: Peuterspeelzalen:
- De Houtuyn/De Vlieger - Hummeltjes
- De Wissel - Zandkasteel
- Franciscusschool

Cluster “Oost-Souburg”:
Schoonenburg 
Basisscholen: Peuterspeelzaal:
- Het Mozaïek - Schatkamer
- Het Kompas - Bengeltjes
- De Tweemaster/Kameleon
- De Burcht-Rietheim

Regelmatig overleg binnen het cluster vond plaats onder voorzitterschap van het RPCZ en 
werd kerngroepoverleg genoemd. Dit overleg ging met name over de regeling van de 
overdracht van informatie over de kindontwikkeling van peuterspeelzaal naar basisschool en 
over de inhoudelijke afstemming van het aanbod in de voorschoolse en de vroegschoolse 
fase (de doorgaande lijn).

Na een tussentijdse evaluatie van het onderwijsadviesbureau Sardes van het VVE-beleid in
januari 2009 is door de regiegroep besloten om het VVE-beleid in de wijken met relatief veel 
doelgroepkinderen te intensiveren. Het betrof de volgende wijken:

- Middengebied
- Westerzicht
- Bossenburgh
- Alle wijken in Oost-Souburg.

De peuterspeelzalen en scholen in deze wijken hebben o.a. gewerkt aan:
- Gerichter acties om het doelgroepbereik te vergroten.
- Vier dagdelen effectieve ontwikkelingsstimulering voor doelgroepkinderen op de 

peuterspeelzaal. 
- Warme overdracht van ontwikkelingsgegevens voor alle kinderen. 
- Gebruik van effectieve programma’s, zo mogelijk met een thuiscomponent  

(Opstapje).
- Realiseren van inhoudelijke doorgaande leerlijnen van 2 – 6 jaar.
- Vergroten van de ouderbetrokkenheid bij taalstimulering.

2.1.2 Kwaliteitsbeleid: evaluatie beleidsdoelen

De volgende 6 veranderingsonderwerpen zijn in het OAB-plan 2007-2010 benoemd:

Beleidsdoel 1: verhogen bereik doelgroepkinderen
1

In 2009 is een protocol “Toeleiding doelgroepkinderen naar voorschoolse voorziening” 
opgesteld met alle direct betrokken instellingen (JGZ, KOW en de besturen van de 
basisscholen). Hierin is de inspanningsverplichting van elke instantie en de onderlinge 
samenwerking concreet vastgelegd.
Doelgroepkinderen kunnen vanuit de OAB-middelen vanaf 1 augustus 2009 tegen een 
minimale vergoeding deelnemen aan de VVE-programma’s.

                                                       
1 In het OAB plan 2007-2010 is de volgende doelgroepdefinitie opgenomen:
Kinderen van 2 tot 6 jaar die volgens de gewichtenregeling, zoals gehanteerd bij inschrijving 
in basisonderwijs en bij kinderopvang, in aanmerking komen voor een gewicht hoger dan 0 
(0,3 of 1,2). Tevens alle kinderen die als risicokinderen worden gesignaleerd door de JGZ 
en/of de KOW.
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Het potentieel aantal doelgroepkinderen van 2 tot 4 jaar binnen de gemeente kan geschat 
worden door het aantal gewichtenkinderen in de groepen 1 en 2 van de basisscholen als 
uitgangspunt te nemen (cfm. richtlijnen OCW). Binnen de gemeente Vlissingen zouden er 
daarmee in totaal 145 gewichtenkinderen zijn. Uit cijfers van KOW en Ravenstein (begin 
2011) blijkt dat er daarvan 109 (75%) deelnemen aan een VVE-programma op een 
peutergroep of in de voorschool. 

Daarmee is de doelstelling om in 2010 70% van de doelgroepkinderen in de voorschoolse 
voorzieningen met een effectief VVE-programma te bereiken ruimschoots behaald. 

Beleidsdoel 2: Realiseren van een ononderbroken ontwikkeling

Het gaat hierbij om een samenhangend traject met betrekking tot het primaire ontwikkelings-
en leerproces. Uitwisseling en afstemming over het planmatig handelen van pedagogisch 
medewerkers en leerkrachten staat centraal. Door verdere professionalisering van, met 
name, pedagogisch medewerkers is de inhoudelijke samenwerking per cluster verdiept.
In de zo genoemde intensiveringswijken is hieraan nog een extra impuls gegeven door een 
gezamenlijke scholing ‘Inhoudelijke doorgaande lijn’. Hierdoor is het doelgericht inzetten van 
effectieve VVE-programma’s op peuterspeelzaal en basisschool vergroot.

Beleidsdoel 3: Verhogen ouderbetrokkenheid

De effecten van ontwikkelingsstimulering worden aanmerkelijk vergroot door betrokkenheid 
van ouders. In de periode 2008-2009 is aan alle ouders de oudercursus Taalstimulering 
(Taallijn) aangeboden. Ongeveer 50 doelgroepouders heeft hieraan deelgenomen. De 
tevredenheid was erg groot, maar het is bij een keer gebleven. omdat in 2010 de gesprekken 
over het opstarten van een home-based programma gestart zijn en toen niet meer is 
geïnvesteerd in Taallijn ouders.
In 2010 is inderdaad gestart met het programma Opstapje, waaraan één groep van 15 
gezinnen deelneemt. 

Beleidsdoel 4: Professionele pedagogisch medewerkers

Professionele medewerkers zijn hét middel om effectieve ontwikkelingsstimulering te 
realiseren.
Hierin is in de afgelopen periode het volgende gerealiseerd.

- Kinderopvang Walcheren heeft de gewenste basiscompetentie voor al haar 
medewerkers op peuterspeelzalen vastgesteld en vastgelegd in een scholingsplan.

- In het kader van de harmonisatie (zie hoofdstuk 3) zijn alle medewerkers van de 
kinderopvang middels scholing betrokken bij de VVE. Zij kunnen de omslag maken 
van verzorging naar ontwikkelingsstimulering.

Beleidsdoel 5: Kwaliteitsmanagement

Innovatie valt of staat met een professionele organisatie die in staat is om ingevoerde 
verbeteringen te implementeren en te borgen. KOW heeft de organisatiestructuur aangepast 
en werkt nu o.a. met een scholingmanager en senior pedagogisch medewerkers. Deze 
hebben o.a. de taak om de ingevoerde verbeteringen te borgen.

Beleidsdoel 6: Inrichten voorscholen

Halverwege de projectperiode is gestart met een onderzoek naar de wenselijkheid van 
meerdere voorscholen in de gemeente naast de voorschool van de Ravenstein. Er is 
geconcludeerd dat dit niet haalbaar is om financiële redenen. Gekozen is daarom voor een 
gedifferentieerde aanpak. D.w.z. in wijken waarin veel doelgroepkinderen wonen is gekozen 
voor een intensievere aanpak. Dit betekent: vier dagdelen voor doelgroepkinderen, 
intensievere begeleiding van deze kinderen, een meer intensieve samenwerking tussen 
voorschoolse- en vroegschoolse voorziening en inzet van ‘Opstapje’ in gezinnen waar dit 
wenselijk is.
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2.1.3 Voorschool Ravenstein

De openbare basisschool Ravenstein in Vlissingen heeft sinds augustus 2007 een eigen 
voorschool voor peuters vanaf 3 jaar. De Ravenstein valt onder de Archipel Scholen op 
Walcheren. De leidsters van de voorschool zijn in dienst van het schoolbestuur en vormen 
met de personeelsleden van de Ravenstein één team.

Om toegelaten te worden op de voorschool dienden peuters te voldoen aan 3 van de 
volgende criteria: 

 Kinderen praten geen Nederlands
 Er is sprake van een problematische gezinssituatie, blijkend uit inschakeling 

van een externe hulporganisatie 
 Gewichtkind (thans 0,3 tot 1,2)
 Opvang CMO Maresaete
 Rechtstreeks afkomstig uit een niet westers land.

Op de voorschool wordt gewerkt met het erkende voorschoolprogramma Piramide. In totaal 
krijgen er 14 peuters vier ochtenden per week voorschoolse educatie aangeboden. Op de 
vroegschool (groep 1 en 2) wordt ook met het Piramide programma gewerkt. Hiermee 
ontstaat een doorgaande lijn voor de kinderen die na de voorschool naar de basisschool 
(Ravenstein) gaan. 

Piramide is een programma dat zowel op de voor- als op de vroegschool kan worden ingezet 
en stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme 
combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide 
biedt elk kind kans om zich optimaal te ontwikkelen. Na afloop van de duur van vier jaar heeft 
de Ravenstein met de  voorschool en de kleutergroepen voor een tweede maal het Piramide-
keurmerk behaald en zijn de groepen opnieuw gecertificeerd tot 2014.

2.2 TAALBELEID

2.2.1 Schakelklassen 

In de vorige OAB-periode is voor het eerst gewerkt met schakelklassen. Schakelklassen 
vormen een instrument om de taalachterstand bij een specifieke groep leerlingen te 
bestrijden, nl. zowel autochtone als allochtone leerlingen die aantoonbaar onder hun 
eigenlijke cognitieve niveau presteren, omdat zij een grote taalachterstand hebben. Zij volgen 
gedurende een jaar extra intensief taalonderwijs. 

In Vlissingen zijn in augustus 2007 4 schakelklassen gestart op de volgende scholen: De 
Burcht-Rietheim, Jozefschool, Het Vlot en De Ravenstein. Bij drie schakelklassen is sprake 
van de deeltijdvariant van minimaal 8 uur per week onder reguliere schooltijd en één 
schakelklas heeft de verlengde schooldagvariant (De Ravenstein). 
In het schooljaar 2008-2009 zijn ook De Tweemaster/Kameleon, De Wissel en de 
Franciscusschool met een schakelklas gestart. Om uiteenlopende redenen zijn de beide 
laatstgenoemde scholen na één schooljaar met hun schakelklas gestopt. De 5 overgebleven 
schakelklassen zullen in de nieuwe OAB-periode hun schakelklas voortzetten.

Het Centrum Educatieve Diensten (CED) uit Rotterdam monitort de resultaten van leerlingen 
uit de schakelklassen, middels een meting voor en na afloop van het schakeljaar. De eerdere 
cohorten schakelklasleerlingen worden ook in de jaren daarna gevolgd. CED concludeert dat 
de verschillen in taalresultaten van de schakelleerlingen in/na een jaar schakelklas wisselend 
zijn ten opzichte van het jaar daarvoor. Er komen zowel stijgers, gelijkblijvers als dalers voor. 
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Wel zijn de dalers duidelijk in de minderheid. Bij cohort III (uit schooljaar 2008-2009) zien we 
bijv. dat  de mediaan

2
bij technisch lezen op zinsniveau bij alle vergelijkingen (op toetsniveau, 

op leerjaar) is gestegen.
Hoewel er dus niet gezegd kan worden dat de schakelklassen alleen maar positieve 
toetsresultaten opleveren, slagen zij er in 80% van de gevallen in om het niveau te verbeteren 
of vast te houden.
Omdat deze resultaten zijn gebaseerd op een klein aantal toetsgegevens en omdat de 
populatie schakelleerlingen tussen de schooljaren kan verschillen, dienen de uitkomsten met 
enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 
Door de scholen wordt aangegeven dat schakelklassen naast leerresultaten nog andere 
positieve bijeffecten kennen. Het gaat dan om professionalisering van leerkrachten, het 
kennisdelen door intervisie met collega schakelklassen, en grotere ouderbetrokkenheid. Een 
ander bijkomend effect van de schakelklas is dat de leerlingen uit de groep die niet naar de 
schakelklas gaan eveneens profiteren, omdat zij gedurende 8 lesuur in een kleinere groep les 
krijgen.

In totaal hebben in deze OAB-periode bijna 200 leerlingen extra taalles gekregen via de 
schakelklassen.

2.2.2. Overig taalbeleid

Sinds 2006 is de gemeente vooral verantwoordelijk voor VVE en voor schakelklassen. Inzet 
van rijksmiddelen voor OAB ten behoeve van basisonderwijs en voortgezet onderwijs diende 
te worden gestopt. Desondanks zijn in Vlissingen de volgende activiteiten nog vanuit het OAB 
ondersteund:

a. Deelname van het basisonderwijs aan het zgn. kerngroepoverleg (zie paragraaf 
2.1.1). Sinds augustus 2006 ontvangen scholen binnen de totale lumpsumbekostiging 
zelf middelen voor VVE.

b. BAZAR, een Walchers project voor het VO dat de invoering van een curriculum 
omvat van jaarlijks terugkerende activiteiten op het gebied van leesbevordering, 
cultuur en media-educatie. Vanaf de brugklas tot en met het vierde leerjaar is aan de 
vmbo-leerlingen in Middelburg en Vlissingen een modulair programma aangeboden. 
De coördinatie lag in handen van de Zeeuwse bibliotheek, in samenwerking met de 
gemeenten, Scoop, RPCZ en diverse culturele instellingen. Effectmeting van het 
project BAZAR blijkt lastig. De Zeeuwse bibliotheek heeft sinds de introductie van 
BAZAR meerdere onderzoeken onder vmbo-leerlingen gedaan. In het algemeen 
laten deze onderzoeken geen toename van het (boeken) lezen zien, maar wel een 
iets grotere belangstelling voor de meeste andere culturele activiteiten, m.n. het 
theater-/schouwburgbezoek.

c. Inzet van de bibliotheek t.b.v. taalstimulering op de basisscholen en uitbreiding van 
het schoolmediatheekwerk.

d. Eerste opvang van leerlingen in het primair onderwijs, die rechtstreeks uit het 
buitenland komen. Scholen moeten hiervoor vaak extra kosten maken. De gemeente 
Vlissingen is de scholen daarin tegemoet gekomen met een eenmalige uitkering van 
€ 500,- per leerling die korter dan 1 jaar in Nederland is. Van deze regeling hebben 2 
basisscholen gebruik gemaakt voor in totaal 20 leerlingen. Inmiddels heeft het rijk 
hiervoor een regeling ingesteld, waar scholen een beroep op kunnen doen. De 
Vlissingse regeling zal in de nieuwe periode dan ook niet gecontinueerd worden.

De onder a t/m d genoemde activiteiten worden in de nieuwe periode niet meer vanuit het 
OAB gefaciliteerd. De voorwaarden van de specifieke uitkering OAB en het beschikbare 
budget voorzien hier niet in.

                                                       
2 Omdat het in de CED-rapportage schakelklassen binnen één gemeente betreft, gaat het bij
sommige toetsen om zeer kleine groepen leerlingen. Om deze reden is niet alleen de gemiddelde 
standaardscore, maar ook de mediaan (= middelste score) van de standaardscores in de tabellen 
opgenomen. Het nadeel van de gebruikmaking van het gemiddelde bij kleine groepen is namelijk dat 
eventuele extreem hoge en lage resultaten een te grote invloed hebben, waardoor een vertekend beeld 
kan ontstaan.
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2.3 ONDERWIJSTIJDVERLENGING

In het voorjaar van 2009 hebben bestuur en directie van de drie basisscholen in het 
Middengebied (De Ravenstein, Het Vlot en de Jozefschool) in overleg met de gemeente 
Vlissingen een subsidieverzoek ingediend in het kader van de Regeling 
Onderwijstijdverlenging van het ministerie van OCW. Dit subsidieverzoek, waarbij ook het 
voortgezet onderwijs (Scheldemond en CSW) betrokken was, is gehonoreerd.

Deelname aan dit project betekent een onderwijstijdverlenging voor de bovenbouwleerlingen 
(groep 5 t/m 8) van de deelnemende basisscholen van maximaal zes weken. Het gaat hierbij 
om de uitvoering van een experimentele zomerschool in de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013. 
Dit landelijke project moet aantonen wat de effecten zijn van de verlenging van schooltijd op 
de leerprestaties van leerlingen en welke werkwijzen daarbij effectief blijken te zijn. In 2010 
hebben 54 leerlingen deelgenomen aan de Zomerschool. 

Het project beoogt onderpresteren tegen te gaan (uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt 
dat 10% van de leerlingen onder zijn/haar kunnen werkt) en richt zich op 
bovenbouwleerlingen die meer tijd nodig hebben om achterstanden in te halen en beter te 
presteren om zo een hogere vervolgopleiding te kunnen volgen. Daarbij is een goede 
overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs essentieel in het tegengaan 
van onderpresteren. Afspraken tussen beide schooltypes vormen een belangrijke 
ondersteunende activiteit in dit project om de resultaten duurzaam te versterken.

Onderstaand is aangegeven hoe het project is georganiseerd:
- De projectleiding van de Zomerschool wordt verzorgd door het RPCZ.
- De projectgroep bestaat uit directie basisonderwijs, coördinatoren voortgezet onderwijs 

en directeur Zomerschool onder voorzitterschap van de projectleider. 
- De stuurgroep bestaat uit Archipel (penvoerder), Perspectief, Prisma, Scheldemond, 

CSW, Gemeente Vlissingen (voorzitter).
- Het Zomerschoolteam bestaat uit een directeur, 3 leerkrachten en 3 

onderwijsassistenten. 

2.4 MONITORING: DE ZEEUWSE TOETSSTEEN

Sinds 2006 neemt de gemeente Vlissingen met de meeste basisscholen deel aan monitoring 
door het CED: de Zeeuwse Toetssteen. Het doel van de Zeeuwse Toetssteen is inzicht te 
geven in de cognitieve prestaties en vorderingen op taal- en rekengebied van de Zeeuwse 
basisschoolleerlingen. Van de 233 basisscholen in Zeeland nemen 131 scholen deel (56%) 
en 7 van de 13 Zeeuwse gemeenten (Borsele, Goes, Middelburg, Reimerswaal, Terneuzen, 
Tholen en Vlissingen).

Wanneer 2006 wordt vergeleken met 2010 zijn de volgende ontwikkelingen zichtbaar op het 
gebied van taalontwikkeling: 
- Over het algeheel kunnen we stellen dat er uitstekende scores bij Taal voor Kleuters zijn 
behaald. De eerste jaren was er dan ook sprake van een duidelijke vooruitgang. In 2007-2008 
is de score enigszins gestabiliseerd. 
- De scores van alle leerlingen binnen de gemeente Vlissingen samengenomen liggen 
gemiddeld over de periode 2006-2010 boven het landelijk gemiddelde. In de periode 2006-
2007 lagen de scores op taalontwikkeling voor alle leerlingen binnen de gemeente zelfs 
boven het Zeeuwse gemiddelde.  

Gewichtenkinderen 0,3
Het gewicht 0,3 wordt toegekend aan leerlingen van wie beide ouders of de ouder die belast 
is met de dagelijkse verzorging een opleiding heeft gehad van maximaal het niveau van 
lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis of kaderberoepsgerichte leerweg.
De Zeeuwse Toetssteen geeft aan dat de gemiddelde score van de 0,3 gewichtenkinderen in 
de gemeente vanaf 2008-2009 terugloopt tot onder het landelijk gemiddelde. De scores van 
2009-2010 zijn voor deze gewichtenkinderen niet bekend, omdat ze niet apart vermeld zijn in 
de rapportage.
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Gewichtenkinderen 1,2 
Het gewicht 1,2 wordt toegekend aan leerlingen van wie een van de ouders maximaal 
basisonderwijs of een opleiding (v)so-zmlk heeft gevolgd en de ander een opleiding op 
maximaal het niveau van lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis of kaderberoepsgerichte 
leerweg of maximaal basisonderwijs of een opleiding (v)so-zmlk heeft gevolgd.

De gemiddelde score van de 1,2 leerlingen in de gemeente ligt in 2006-2007 en 2008-2009 
boven het landelijk gemiddelde. Ook bij deze gewichtenkinderen is het onbekend wat de 
score in 2009-2010 is, omdat ze niet meer apart vermeld zijn in de rapportage.  

Uit de prestaties van de Zeeuwse basisschoolleerlingen in het schooljaar 2009-2010 valt op 
te maken dat de volgende punten de nodige aandacht moeten krijgen en houden:
- De resultaten voor taal en ordenen bij de kleuters zijn uitstekend. Al met al leveren de 

kleuters in het Zeeuwse onderwijs mooie prestaties. Echter, bij de gewichtengroepen is 
extra zorg duidelijk gewenst.

- Het onderdeel rekenen levert blijvend uitstekende resultaten op. Zeker in vergelijking met 
de diverse taalonderdelen. Wel verdienen ook de gewichtengroepen zorg en aandacht bij 
het domein rekenen.

- Taal moet speerpunt van het onderwijsbeleid blijven.
- Voor voorwaarden van het begrijpend lezen moet extra zorg blijven bestaan: het betreft 

dan woordenschat en technisch lezen en ook bij het domein spelling zijn de prestaties 
niet altijd voldoende.

- Door de jaren heen zijn de resultaten van begrijpend lezen voor de groepen 5 en 6 het 
beste en voor de groepen 3 en 4 zit er een stijgende lijn in. In de bovenbouw blijven de 
prestaties nog steeds achter bij die van de andere leerjaren binnen het domein. Ook de 
gewichtengroepen moeten speciale aandacht bij het begrijpend lezen krijgen. 

- De grootste gewichtengroep binnen de Zeeuwse populatie betreft de 0,3-leerlingen. 
De groep 1,2-leerlingen is relatief klein, mede in vergelijking met de landelijke cijfers. De 
groep 0,3-leerlingen blijft op diverse domeinen achter bij de gehele groep. De nadruk in het 
onderwijs dient dan ook vooral op deze groep leerlingen te liggen.  
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Hoofdstuk 3 ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Zoals in paragraaf 1.2 aangegeven heeft het onderwijsachterstandenbeleid veel raakvlakken 
met andere beleidsterreinen. In dit plan zijn echter alleen die doelen opgenomen waar de 
gemeente en de partners vanuit het OAB-perspectief invloed op kunnen uitoefenen. 
Desondanks is samenwerken en afstemmen met de andere terreinen belangrijk om succes te 
kunnen boeken. 

Hieronder wordt ingegaan op belangrijke landelijke en lokale ontwikkelingen op gerelateerde 
beleidsterreinen die in de komende periode actueel zijn of worden, en kunnen bijdragen aan 
het realiseren van de doelen op het gebied van onderwijsachterstanden.

3.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

In het bestuursakkoord “Samen aan de Slag” tussen Rijk en gemeenten van 2007 is 
vastgelegd dat de vorming van centra voor jeugd en gezin een overheidstaak is en iedere 
gemeente deze opdracht binnen de eigen kaders uitwerkt. In Zeeuws verband is 
vormgegeven aan de uitwerking middels de Taskforce Jeugd.

In de samenwerking moet ruimte zijn voor het vroegtijdig signaleren van kinderen die risico 
lopen in hun (taal)ontwikkeling, waarvoor toeleiding naar een vve-/ taalvoorziening of 
gezinsondersteunende voorziening uitkomst biedt.

Zorgadviesteams (ZAT’s)

Een ZAT is een multidisciplinair team, waarin instellingen die zorg en ondersteuning bieden 
aan jeugdigen en hun ouders, aansluiten bij de zorg die het onderwijs biedt. Evenals in de 
backoffice van het CJG is er bij ZAT’s sprake van coördinatie van zorg.

OKE wetgeving

In augustus 2010 is de wet “Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie” (OKE) in 
werking getreden. De nieuwe wet moet zorgen voor een betere voorschoolse educatie in de 
kinderopvang en de peuterspeelzalen. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moeten in de 
toekomst meer samenwerken en de kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen komen meer in lijn 
met die van de kinderopvang (harmonisatie). Het vraagstuk over harmonisatie is deels 
ingegeven door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen met jonge kinderen wat 
vraagt om een dekkend stelsel van voorzieningen voor opvang en educatie.
Gemeenten hebben de wettelijke verantwoordelijkheid gekregen om een goed voorschools 
aanbod te doen aan jonge kinderen met een taalachterstand. Ze hebben een 
inspanningsverplichting om alle kinderen te bereiken. In de nieuwe wet OKE wordt daarom 
ook ingegaan op hoe gemeenten geacht worden dit te realiseren in samenwerking met de 
partners. De OKE wetgeving houdt wijziging in van o.a. de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het primair 
onderwijs.

Een aantal elementen uit de wet OKE zijn:
- De nadruk ligt op het realiseren van meer en betere voorschoolse educatie. Het 

realiseren van 100% aanbod voor doelgroepkinderen, een kwaliteitsimpuls voor 
peuterspeelzalen en de harmonisatie van de kwaliteit en de financiën van 
voorschoolse aanpak op peuterspeelzalen en kinderopvang (bijvoorbeeld 4 dagdelen 
VVE, leidster-kindratio van 1 op maximaal 8, minimaal 1 beroepskracht met 
opleidingsniveau SPW 3). VVE-beleid dus ook mogelijk maken in de kinderopvang.

- Financiële kosten voor ouders voor voorschoolse deelname aan peuterspeelzaal en 
kinderopvang gelijk trekken.
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- Gemeenten, schoolbesturen en gezagsorganen peuterspeelzaal  en kinderopvang 
worden verplicht om afspraken te maken over de doorlopende lijn, de uitwisseling van 
gegevens en het realiseren van randvoorwaarden. De regietaak van gemeenten is 
wettelijk vastgelegd.

- De inspectie gaat toezicht houden op de voorschoolse educatie. Hiertoe is een 
toezichtkader VVE gepubliceerd.

3.2 LOKALE ONTWIKKELINGEN

Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

Eind 2011 wordt het CJG geopend in de gemeente Vlissingen. Het CJG zal worden gevestigd 
in de Open Wijkschool De Combinatie. Deelnemende partijen zijn de GGD, het AMW, de 
bibliotheek, MEE Zeeland, Indigo, enz.

Met de  opening van het CJG beschikt de gemeente over een laagdrempelig fysiek 
informatiepunt waar advies en hulp op maat aan jeugd, ouders en professionals voorhanden 
is.

Zorgadviesteams (ZAT’s)

Een ZAT is een multidisciplinair team, waarin instellingen die zorg en ondersteuning bieden 
aan jeugdigen en hun ouders, aansluiten bij de zorg die het onderwijs biedt. Evenals in de 
backoffice van het CJG is er bij ZAT’s sprake van coördinatie van zorg.
Op Walcheren is door de drie gemeenten, het onderwijsveld, Maatschappelijk Werk 
Walcheren en de Jeugdgezondheid de notitie ‘ZAT’s op Walcheren’ opgesteld. Hiermee is 
mede inhoud gegeven aan de organisatie van zorg in en om de school. De implementatie 
ervan behoeft m.n. in het primair onderwijs nog aandacht.

Schoolmaatschappelijk werk
  
De schoolmaatschappelijk werkende werkt in aansluiting met andere professionals. De 
samenwerking tussen de organisaties in de jeugdzorg en een nadrukkelijke aansluiting met 
het onderwijs is verbeterd. Zo kennen de scholen zorgadviesteams (ZAT’s) en komt er een 
centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Maatschappelijk Werk Walcheren wordt kernpartner van 
het CJG en de schoolmaatschappelijk werkers zullen de representanten van dit 
netwerkverband worden. Ze gaan zich presenteren als CJG-medewerkers op locatie. Zij 
zullen de structuur en de werkwijze van deze nieuwe netwerkorganisatie benutten. De kracht 
van schoolmaatschappelijk werk is het snel en gemakkelijk samenbrengen van processen in 
hulpverlening en onderwijs. 

Wet OKE: Harmonisatievoorstellen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang

Belangrijkste aandachtspunten in deze wet zijn dat de kwaliteit van peuterspeelzalen moet 
toegroeien naar die van kinderopvang, dat de peuterspeelzalen toegankelijk moeten blijven 
voor kinderen die VVE nodig hebben en dat voorschoolse educatie in de kinderopvang wordt 
versterkt. 

De gemeente heeft met de Stichting Kinderopvang Walcheren een visie ontwikkeld op 
harmonisatie van VVE, kinderopvang en peuterspeelzalen. In 2010 is gestart met het 
harmoniseren van de eerste kindercentra. In Vlissingen is dat de Zeester en in Middelburg 
Koekepeer. In de loop van 2011 is de harmonisatie voor alle peuterspeelzalen gerealiseerd. 
Gesproken wordt nu over peutergroepen (2-4 jaar). 

Er is voor gekozen om in Vlissingen het (geharmoniseerde) peuterspeelzaalwerk nu geheel 
onder het OAB onder te brengen, zowel wat betreft financiering als aansturing. Uitbreiding 
van VVE naar andere voorzieningen voor kinderopvang is in 2010 reeds ingezet en zal in de 
nieuwe OAB-periode verder uitgewerkt worden.



Versie 3 augustus 2011 15

Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten worden in Vlissingen georganiseerd op o.a. het gebied van sport, spel 
creativiteit etc. Een groot deel van de activiteiten wordt via de Open Wijkscholen in het 
Middengebied en Oost-Souburg uitgevoerd. 
Vanaf 2009 is de impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur in werking. Via deze regeling 
ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van 6,2 fte combinatiefuncties, 
enerzijds in het onderwijs en anderzijds in de sectoren sport en cultuur.
Aan de invulling van de combinatiefuncties wordt in relatie tot naschoolse activiteiten, nog 
nader vormgegeven. De relatie met onderwijsachterstanden wordt inhoudelijk verder 
uitgewerkt.
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Hoofdstuk 4 INHOUD BELEIDSPLAN OAB 2011-2014

4.1 UITGANGSPUNTEN NIEUW ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID

De regiegroep Onderwijsachterstanden heeft bij de terugblik op de afgelopen periode 
geconstateerd dat de geformuleerde doelen voor het onderwijsachterstandenbeleid 
nauwelijks wijziging behoeven. De doelstellingen die destijds zijn geformuleerd blijven in 
essentie overeind. Ook wettelijk blijft de verantwoordelijkheid van gemeenten gericht op de 
VVE en schakelklassen.

Voor de periode 2011-2014 zal het lokale kader voor het nieuwe achterstandenbeleid 
voortborduren op het vorige OAB-plan, met de volgende uitgangspunten:
- Houd vast aan wat goed en succesvol is, met extra aandacht voor kinderen die risico 

lopen in hun ontwikkeling. Implementeer en borg deze voorzieningen voor de toekomst 
(peutergroepen, schakelklassen, zomerschool).

- Houd het peuterspeelzaalwerk (financieel) toegankelijk.
- Wees alert op nieuwe kansen en bedreigingen. Houd ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 

en initiatieven die bijdragen aan de gestelde doelen.
- Onderzoek en bevorder mogelijkheden voor een doorlopende leerlijn ook naar het 

voortgezet onderwijs.
- Integreer de aandacht voor de doelgroep in stadsbreed jeugd- en onderwijsbeleid. 
- Zorg voor een goede coördinatie van beleid en uitvoering middels regiegroep OAB en 

projectmanagement.

4.2 VVE EN HARMONISATIE

Vlissingen staat nog steeds voor stevige uitdagingen, bijvoorbeeld om meer 
doelgroepkinderen met een voorschoolse voorziening te bereiken. Uit cijfers van KOW en 
Ravenstein blijkt dat we momenteel 75% van de doelgroepkinderen bereiken. De OKE-wet 
verplicht gemeenten om te streven naar een zo groot mogelijk bereik en te zorgen voor een 
VVE-aanbod voor 100% van de doelgroep. Afspraken met JGZ, kinderopvang en onderwijs 
zijn hiervoor gemaakt en dienen verder geïmplementeerd te worden.
Daarnaast zal de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk een belangrijk 
aandachtsgebied blijven. Niet alleen worden de eisen van kinderopvang en peuterspeelzalen 
gelijkgetrokken, ook wordt VVE niet langer beperkt tot onderwijs en peuterspeelzaalwerk. 
Steeds meer pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zullen worden geschoold in het 
omgaan met doelgroepkinderen. Het is een logische stap om de budgetten voor OAB en
peuterspeelzaal te integreren tot één (zie hoofdstuk 5) om daarmee de aanpak van 
achterstanden bij peuters integraal aan te kunnen pakken.

4.2.1. Doelgroepdefiniëring VVE

In het OAB plan 2007-2010 werden zowel de zgn. gewichtenkinderen als alle kinderen die als 
risicokinderen worden gesignaleerd door de JGZ en/of de KOW als doelgroep gezien.

In de praktijk is echter gebleken dat een laag opleidingsniveau van de ouder(s) nog geen 
“garantie” is dat peuters een ontwikkelingsachterstand hebben. De KOW als aanbieder van 
peuterspeelzaalwerk signaleert dat het voorkomt dat kinderen geen ontwikkelingsachterstand 
hebben, terwijl zij gezien de definitie wel recht hebben op vier dagdelen VVE (van augustus 2009 -
2011 zelfs gratis).
Daarnaast kunnen er andere redenen zijn waardoor kinderen verschillende soorten 
achterstanden kunnen oplopen. In Vlissingen hebben wij deze kinderen onderscheiden met 
de term risicokind. Deze risicokinderen zijn op verschillende momenten bij verschillende 
disciplines in beeld gebracht, met name door de consultatiebureaus en de peuterspeelzalen. 
Op deze wijze hebben ook andere kinderen die ondersteuning nodig hebben maar dit op 
basis van het opleidingsniveau van hun ouders niet ontvangen toch kunnen profiteren van het 
effectieve aanbod. 
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Gezien de voorgaande overwegingen alsmede het beperkte budget is voor de periode 2011-
2014 de definiëring van de doelgroep gewijzigd ten opzichte van de periode 2007-2010. De 
nieuwe definitie wordt als volgt weergegeven. 

Doelgroepkinderen worden in het kader van de VVE als volgt 
gedefinieerd:
- In de voorschoolse periode kinderen van 2 tot 4 jaar die 
het risico lopen achterstand te ontwikkelen op het gebied van 
taal, rekenen, motoriek en op het sociaal-emotionele vlak. 
Doelgroepkinderen worden zowel door de JGZ als de 
voorschoolse voorzieningen gesignaleerd op basis van vooraf 
bepaalde signaleringssystemen. 
- In de vroegschoolse periode kinderen van 4 jaar tot eind 
groep 2 die het risico lopen achterstand te ontwikkelen op het 
gebied van taal, rekenen, motoriek en op het sociaal-emotionele 
vlak. Dit zijn naast kinderen met een gewicht volgens de 
gewichtenregeling, zoals gehanteerd bij inschrijving in het 
basisonderwijs, tevens de door de JGZ en/of de leerkracht 
basisonderwijs gesignaleerde kinderen.

Toelichting:
a. Loslaten gewichtenregeling voorschoolse periode:
Volgens deze definitie zijn kinderen tot 4 jaar niet automatisch doelgroepkinderen, ook al 
zouden zij dat zijn volgens de gewichtenregeling, zoals gehanteerd bij inschrijving in het 
basisonderwijs! Er dient een relatie te zijn met de kansen op een minder goede start in het 
basisonderwijs. Zo vallen bijvoorbeeld kinderen met een indicatie voor een medisch 
kinderdagverblijf (MKD) of kinderen waarbij als enige risico overgewicht wordt gesignaleerd 
niet onder de definitie.
Door het loslaten van de gewichtenregeling zullen kinderen alleen op basis van de uitkomst 
van een zorg- risicotaxatie in aanmerking komen voor extra dagdelen. In de vroegschoolse 
periode blijft de gewichtenregeling, zoals gehanteerd bij inschrijving in het basisonderwijs, 
van toepassing.
Zeeuwsbreed is er overeenstemming omtrent deze nieuwe definitie, waarbij gemeenten 
kunnen overwegen een observatieperiode van bijvoorbeeld 3 maanden in te bouwen om te 
kijken of zgn. gewichtenpeuters toch daadwerkelijk VVE nodig hebben. Of Vlissingen deze 
observatieperiode gaat hanteren vormt nog onderwerp van gesprek met KOW en JGZ.

Ongeacht dat de gewichtenregeling wordt losgelaten wordt de afspraak met de JGZ en de 
voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang) gehandhaafd dat zij bij 
de inschrijving, naast de risico’s die de onderbouwing zijn van de indicatie tot doelgroepkind, 
noteren of deze kinderen al dan niet binnen de gewichtenregeling zouden vallen. Zo wordt 
inzichtelijk de verhouding kinderen met een risico op ontwikkelingsachterstand versus 
gewichtenkinderen en kan daarmee een inschatting worden gemaakt of de middelen vanuit 
het rijk toereikend zijn. Tevens kunnen gemeenten die hiervoor kiezen deze peuters deel 
laten nemen aan de hiervoor genoemde observatieperiode. 

b. Vooraf bepaalde signaleringssystemen:
- JGZ: Door de JGZ wordt hiervoor de Vragenlijst Onvervulde Behoeften en 

Opvoedingsondersteuning Zorg- en Risicotaxatie Zeeland (VOBO-Z) gehanteerd, 
landelijk bekend als de SPARK. Deze wordt ingevuld bij het 18-maanden-huisbezoek. Bij 
latere contacten kan het Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek toereikend zijn, indien 
nodig aangevuld met de Snel-Taallijst.

- Voorschoolse voorzieningen hanteren de KIJK-registratie. Van belang is dat ook de KIJK-
registratie zoals wordt toegepast op de voorschoolse voorzieningen bij het signaleren van 
risicokinderen wordt afgestemd op de VOBO-Z/SPARK. 

- Het basisonderwijs beschouwt een kind als doelgroepkind indien het als zodanig vanuit 
de voorschoolse voorziening wordt overgedragen, indien het door de JGZ als risicokind 
wordt gesignaleerd of op basis van de gewichtenregeling.
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4.2.2. Voorschoolse educatie

Algemeen 
Bij VVE  worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
Voorschoolse educatie is voor kinderen van twee tot vier jaar en wordt op peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven gegeven. Vroegschoolse educatie vindt plaats in groep één en twee 
van de basisschool, voor kinderen van vier tot zes jaar.
Bij VVE gaat het om het stimuleren van de cognitieve, motorische en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van het kind. Aan de hand van uiteenlopende thema’s leren kinderen door 
middel van spel, interactie en knutselen allerlei vaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
het ontwikkelen van motoriek, taalvaardigheid, ruimtelijk inzicht en samenwerken. VVE 
compenseert niet het verschil in intelligentie; wel worden kinderen uit een weinig stimulerende 
omgeving geholpen om een goede start te maken in het onderwijs. Ook kan VVE ervoor 
zorgen dat ouders van deze kinderen beter bekend raken met het belang van spelenderwijs 
leren en voorlezen en hen ertoe stimuleren om dit ook thuis te doen.

Doel:
- Een aanbod realiseren van vier dagdelen of 10 uur VVE voor alle doelgroepkinderen 

binnen de gemeente: 100 % aanbod, dus 150 beschikbare plaatsen;
- Vergroten van het bereik onder de doelgroep peuters: nu 75% bereik;
- Invoering van VVE programma’s in overige kinderdagverblijven incl. de daarbij horende 

scholing.

Monitoring:
- JGZ noteert het aantal doelgroepkinderen dat zij signaleren en verwijzen naar de 

peutergroep en de voorschool. 
- KOW vergelijkt het totaal aantal doelgroepkinderen dat op de peutergroepen zit met het 

aantal doelgroepkinderen dat door JGZ is gesignaleerd. Zo kan worden gemonitord of de 
kinderen die door de JGZ worden gesignaleerd en worden doorverwezen naar de 
peutergroep ook daadwerkelijk naar de peutergroep gaan. Per kwartaal levert KOW de 
monitorgegevens aan bij de gemeente.

- Het aantal geschoolde pedagogisch medewerkers wordt gemonitord.
- Zie ook § 4.2.4. Het toezichtkader VVE en § 4.5.2. Monitoring.

Beleidsvoornemens:
- De kwaliteit op de huidige VVE peuterspeelzalen, VVE kinderopvang centra en VVE 

scholen wordt gewaarborgd: er wordt gewerkt met een effectief VVE-programma, alle 
medewerkers zijn geschoold of worden (bij)geschoold in een erkende methodiek, alle 
partners zorgen voor een heldere eenduidige informatieoverdracht van de peuters, alle 
partners voeren structureel overleg over o.a. overdracht, doorstroming en inhoudelijke 
samenwerking (kerngroepoverleg);

- Met de partners worden afspraken vastgelegd over werving en (intensivering van) 
toeleiding van doelgroeppeuters naar VVE- voorzieningen, waar mogelijk in de wijk;

- Verankering van de doelgroepbepaling met het oog op een uniforme definitie en 
objectieve signalering door JGZ en voorschoolse voorzieningen;

- Handhaven van een gezinsgericht programma;
- Ontwikkelen nieuwe aanpakken gericht op het verhogen van het VVE-bereik van 

doelgroepkinderen, bijv. de inzet van een logopedisch spreekuur.

Harmonisatie
De gemeenten hebben met de invoering van de Wet OKE de wettelijke verplichting om een 
goed en toegankelijk voorschools aanbod te doen aan alle kinderen. Peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven dienen hiervoor te gaan samenwerken. Vooruitlopend op de Wet OKE 
hebben de gemeenten Middelburg en Vlissingen in samenwerking met KOW de harmonisatie 
van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in 2010 ingezet. Met de harmonisatie en met de 
invoering van de Wet OKE zijn peuterspeelzalen en kinderdagverblijven beide onder één wet 
komen te vallen, de “Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen” (Wk). 
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Een ander aspect is de toegankelijkheid van het voorschools aanbod. Onderzoek heeft 
aangetoond, dat de financiële bijdrage één van de grootste belemmeringen voor ouders is 
Gemeenten dienen daarom de ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk voor doelgroeppeuters te 
verlagen tot het niveau van de maximale kinderopvangtoelage in de zin van de Wk. De 
gemeenten Vlissingen en Middelburg hebben daarom het bezoek aan de peuterspeelzaal 
voor doelgroepkinderen sinds augustus 2009 gratis gemaakt voor ouders van kinderen die 
volgens de gewichtenregeling primair onderwijs tot de doelgroep behoren. De ouderbijdrage 
peuterspeelzaalwerk voor ouders van als zodanig gesignaleerde risicokinderen die niet 
volgens de gewichtenregeling tot de doelgroep behoren bedroeg maximaal € 12,-- per 
maand. Met het wegvallen van het automatisme gewichtenpeuter = doelgroepkind onder de 
nieuwe definitie zal m.i.v. 1 augustus 2011 voor alle ouders van doelgroeppeuters de eigen 
bijdrage op het niveau van de maximale kinderopvangtoelage in de zin van de Wk komen te 
liggen.

Doel:
Doel van de harmonisatie is het doelgroepbereik vergroten en het doen van een zo goed 
mogelijk voorschools aanbod aan alle kinderen met een risico op taalachterstand in de 
toekomst binnen de gemeenten. 

Monitoring:
KOW monitort het bereik van het aantal doelgroepkinderen. Per kwartaal levert KOW de 
monitorgegevens aan bij de gemeente.

Beleidsvoornemens:
- Stimuleren inhoudelijke samenwerking peuterspeelzalen en kinderopvang;
- De peuterspeelzaal meer toegankelijk maken voor ouders van doelgroepkinderen. 

Voorschool Ravenstein
De voorschool binnen de Ravenstein is bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar, die in ernstige 
mate in hun ontwikkeling bedreigd worden. In overleg met de school zijn de criteria om voor 
de voorschool in aanmerking te komen enigszins aangepast:

 Kinderen zijn rechtstreeks afkomstig uit een niet westers land en praten geen 
Nederlands; en/of:

 Er is sprake van een problematische gezinssituatie, blijkend uit inschakeling 
van een externe hulporganisatie. 

Daarnaast is het mogelijk dat kinderen door de JGZ worden voorgedragen voor de 
voorschool.
De voorschool staat open voor maximaal 14 peuters en blijft ook in de nieuwe periode gratis 
voor ouders.
Op de voorschool wordt gewerkt met het erkende programma Piramide, dat tevens in de 
kleutergroepen wordt gehanteerd. Omdat de voorschool onderdeel is van De Ravenstein is 
de doorgaande lijn gewaarborgd. 

Doel:
Doel van de voorschool is het verhogen van de ontwikkelingskansen van kinderen van 2 tot 6 
jaar, die in ernstige mate in hun ontwikkeling bedreigd worden. Hierdoor worden hun kansen 
om de basisschool met goed gevolg te doorlopen vergroot. 

Monitoring:
De Ravenstein levert jaarlijks een inhoudelijke verantwoording middels een evaluatieverslag.

Beleidsvoornemen:
De voorschool van de Ravenstein handhaven als speciale voorziening voor kinderen vanaf 3 
jaar, die in ernstige mate in hun ontwikkeling bedreigd worden. 
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4.2.3 Vroegschoolse educatie

De Oke-wetgeving bepaalt dat gemeenten en schoolbesturen afspraken dienen te maken 
over de resultaten van de vroegschoolse educatie. Voorbeelden van dergelijke afspraken, 
zonder uitputtend te zijn:

- het aantal kinderen dat een niveau stijgt;
- het aantal kinderen dat bijvoorbeeld minimaal op niveau C zit; of
- afspraken over de minimale woordenschat aan het einde van groep 2.

De onderwijsinspectie gaat dit monitoren. Zie ook § 4.2.4. Het toezichtkader VVE

4.2.4. Het toezichtkader VVE 2010

Het toezicht op VVE is een structurele taak voor de inspectie van het onderwijs als uitvloeisel 
van de Wet OKE. Van 2010 tot ongeveer 2013 wordt daarvoor eerst een bestandsopname 
gemaakt van de VVE-locaties in alle Nederlandse gemeenten. 
Het VVE-toezicht in het kader van de bestandsopname is getrapt georganiseerd.
Het eerste aangrijpingspunt is de gemeente. Beschreven wordt op welke manier elke 
gemeente een eigen inkleuring aan VVE heeft gegeven. Bij die gemeentelijke beschrijving 
wordt ook aangegeven op welke punten verbeteringen wenselijk zijn. 
In Vlissingen zal de bestandsopname door de inspectie starten in het najaar van 2011. 
De beschrijving met mogelijke verbeterpunten zal in de regiegroep OAB worden besproken.
Daarna worden de VVE-locaties binnen de gemeente beoordeeld, zowel de voorscholen 
(d.w.z. de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met VVE) als de vroegscholen (d.w.z. de 
groepen 1 en 2 van basisscholen met VVE). Daarbij moet op bepaalde punten rekening 
worden gehouden met beleidskeuzes op gemeentelijk niveau, zoals bijvoorbeeld de definitie 
van een ‘doelgroepkind’.
Het VVE-waarderingskader bestaat uit vier domeinen, met daarbinnen in verschillende 
aspecten: zie daarvoor het volgende overzicht.

Het VVE-waarderingskader op hoofdlijnen (domeinen en aspecten)

* VVE-BELEIDSCONTEXT (= beleid en organisatie op gemeentelijk niveau)
- Gemeentelijke VVE -beleid
- VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau
- Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau

* VVE-CONDITIES (GGD-rapporten)
- Basiskwaliteit: algemeen
- Basiskwaliteit: voorschoolse educatie

* KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN VVE (op de voor- en de vroegscholen)
- Ouders
- Kwaliteit van de educatie
- Ontwikkeling, begeleiding en zorg
- Interne kwaliteitszorg
- Doorgaande lijn

OPBRENGSTEN (=resultaten van VVE)
- Bereik
- Resultaten, met name eind groep 2

Signaalgestuurd toezicht
Zodra de bestandsopname in een gemeente ‘klaar’ is, wordt daar overgeschakeld op
het zogenaamde signaalgestuurde toezicht.
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4.3 TAALBELEID BASISONDERWIJS

In het onderwijsachterstandenbeleid neemt het voorkomen en bestrijden van 
taalachterstanden een belangrijke plaats in. Alle scholen voeren een taalbeleid uit dat 
rekening houdt met de specifieke aanpak van meertalige kinderen en kinderen uit taalarme 
gezinnen.

4.3.1 Schakelklassen

Schakelklassen vormen een instrument om de taalachterstand bij een specifieke groep 
leerlingen te bestrijden, namelijk zowel leerlingen die aantoonbaar onder hun eigenlijke 
cognitieve niveau presteren, omdat zij een grote taalachterstand hebben. Zij volgen 
gedurende een jaar intensief taalonderwijs in de zogenaamde schakelklas en stromen daarna 
terug in het reguliere onderwijs. De klassen bestaan uit minimaal 8 en maximaal 15 
leerlingen. 

De uitgangspunten voor de schakelklas zijn:
- De doelgroep betreft een groep leerlingen waarvan verwacht mag worden dat zij in één 

jaar voldoende bijgespijkerd kunnen worden.
- Het taalbeleid voor de schakelklas vormt een specifieke invulling van het taalbeleid voor 

de school.
- De leerkrachten in de schakelklas en hun directies hebben regelmatig 

intervisiebijeenkomsten om hun kennis en ervaring te delen.
- De schakelklassen zijn zgn. deeltijdschakelklassen waar minimaal 8 uur per week les 

wordt gegeven in de deeltijdvariant of 100 uur per schooljaar in de verlengde 
schooldagvariant.

- Ouders worden actief betrokken bij de schakelklas.

De volgende scholen zullen hun schakelklas in de periode 2011-2014 voortzetten: De Burcht-
Rietheim, Jozefschool, De Ravenstein, Het Vlot en De Tweemaster/Kameleon. Een zesde 
schakelklas start met ingang van augustus 2011 op basisschool Het Kompas.

Doel:
Bestrijding van taalachterstanden door inzet van de schakelklas. 

Monitoring:
Jaarlijks leveren de betrokken scholen een inhoudelijke verantwoording middels een 
evaluatieverslag. Daarnaast doen zij mee aan monitoring van de toetsresultaten door RPCZ.

Beleidsvoornemens:
De schakelklassen worden binnen de gemeente Vlissingen door 6 scholen uitgevoerd. De 
resultaten van de schakelklassen zullen jaarlijks worden geëvalueerd en daarbij zal in overleg 
met de schoolbesturen, als onderdeel van de educatieve agenda, voortzetting en/of 
uitbreiding van het aantal schakelklassen worden besproken. Tevens zal ook met de 
schoolbesturen worden overlegd hoe de uitvoering van de schakelklassen wordt 
vormgegeven, dit i.v.m. met te verwachten verruiming van de door het rijk gestelde 
voorwaarden.  

4.3.2 Zomerschool

De Zomerschool is bedoeld om onderpresteren bij leerlingen in het basisonderwijs tegen te 
gaan. Door deelname aan de Zomerschool wordt de beschikbare onderwijstijd verlengd. Het 
project van vier jaar richt zich op bovenbouwleerlingen (groep 5 t/m 8) die meer tijd nodig 
hebben om achterstanden in te halen en beter te presteren om zo een hogere 
vervolgopleiding te kunnen volgen.
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Doel:
- Onderpresteren bij leerlingen tegengaan door meer onderwijstijd te bieden aan 

bovenbouwleerlingen in het basisonderwijs die meer tijd nodig hebben om achterstanden 
in te halen. 

- Onderzoeken hoe de zomerschool geborgd kan worden in het reguliere beleid, zodat 
deze ook na de projectperiode gecontinueerd kan worden.

Monitoring:
In opdracht van het Ministerie van OCW begeleidt Oberon de projecten 
onderwijstijdverlenging in het land. Oberon evalueert: 
- Kwantitatieve monitoring leervorderingen 
- Kwalitatieve monitoring van betrokkenen door interviews.
Het ministerie van OCW heeft naast Oberon ook TIER ingeschakeld. TIER is verantwoordelijk 
voor de wetenschappelijke effectmeting.

Beleidsvoornemens:
- De Zomerschool valt onder de regeling onderwijstijdverlenging van het ministerie van 

OCW. Subsidie voor dit project is gehonoreerd voor vier jaar. De Zomerschool is in 2010 
voor het eerst geopend en zal ook in 2011, 2012 en 2013 worden ingezet. 

- Onderzocht zal worden of de Zomerschool ook te koppelen is met de kinderopvang. Ook 
met het oog op de activiteiten van de BSO in de zomer en de implementatie van de 
zomerschool na de projectperiode.

4.4 ONDERWIJS EN OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk thema in het primair onderwijs. Het gaat echter niet 
alleen om betrokkenheid bij activiteiten op school. Het gaat ook om participatie en 
onderwijsondersteunend gedrag. Veel van de VVE- programma’s hebben al een 
oudercomponent waarbij het van belang is dat ouders het geleerde thuis herhalen en 
versterken. 
Uit onderzoek blijkt dat gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal een probleem vormt 
voor betrokkenheid bij de school. Dit maakt taalcursussen voor ouders belangrijk.

Doel:
- Samenhangende aanpak gericht op het bevorderen van onderwijs- en 

opvoedingsondersteunend gedrag bij ouders, en in het bijzonder ouders van 
doelgroepkinderen;

- Ouders leren hoe zij kinderen het beste kunnen ondersteunen tijdens hun 
schoolloopbaan;

- Meer ouders raken betrokken bij de school en nemen deel aan activiteiten op en rond de 
school. 

- Er nemen jaarlijks 15 gezinnen deel aan het project opstapje.

Beleidsvoornemens:
- Onderwijs- en opvoedingsondersteuning combineren met ouderbetrokkenheid en 

participatie. Met name voor ouders van kinderen die VVE nodig hebben;
- Bevorderen van de gezinsgerichte aanpak ter ondersteuning van de centrum gerichte 

aanpak (school of speelzaal);
- Taalcursussen voor ouders die dat nodig hebben.
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4.5 PROGRAMMA ONDERSTEUNING

Het succesvol werken aan onderwijsachterstanden is niet alleen een verantwoordelijkheid 
van de gemeente en de schoolbesturen. Werken aan onderwijsachterstanden vraagt inzet en 
betrokkenheid van veel meer organisaties, zoals de KOW, het consultatie bureau, stichting 
Palladium, CJG, WSNS etc.

Binnen het onderwijsachterstandenbeleid zijn verschillende partners te onderscheiden:
- Partners die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen;
- Partners die via het onderwijsachterstandenbeleid gefinancierd worden om het beleid uit 

te voeren;
- Partners die niet uit het OAB-budget worden gefinancierd, maar wel het beleid kunnen 

versterken;
- Partners die op projectbasis worden gefinancierd om een bijdrage te leveren aan de 

uitvoering van het beleid.

Voor de projectperiode 2011-2014 wordt een coördinator ingezet die de doelen en 
beleidsvoornemens die zijn opgenomen in het plan zal coördineren. Deze coördinator is via 
onderhands meervoudige aanbesteding geselecteerd.

4.5.1 Thema’s voor samenwerking

Binnen de regiegroep onderwijsachterstanden zijn de volgende thema’s benoemd om 
samenwerking te versterken. Deze thema’s komen terug in de beleidsvoornemens en de 
activiteiten voor de komende periode. 

Inhoudelijk
- Verhogen VVE-doelgroepbereik;
- Toetsingskader VVE;
- Afstemming en overdracht: de doorgaande lijn is essentieel;
- Ouderbetrokkenheid:onderwijsondersteunend gedrag en participatie;
- Taalstimulering en taalontwikkeling.

Proces
- Afspraken met JGZ, kinderopvang en basisonderwijs;
- Verbinden OAB met buitenschoolse activiteiten; 
- Doorgaande lijn naar het Voortgezet Onderwijs
- Verbinden OAB met participatie 
- Verbinden OAB met ontwikkelingen CJG
- Signaleringsfunctie naar andere partners, ook in de zin van geldstromen

4.5.2 Monitoring

In de vorige OAB-periode is in Zeeland gebruik gemaakt van monitoring door het CED 
middels de Zeeuwse Toetssteen (zie § 2.4). Gebleken is dat het draagvlak voor deelname 
hieraan minder wordt, met name bij schoolbesturen en vooral in andere regio’s dan 
Walcheren.
In het portefeuillehoudersoverleg onderwijs van de VZG is momenteel een ambtelijk voorstel 
in behandeling, waarin wordt voorgesteld om met Scoop en het RPCZ een OAB-monitor op te 
zetten, die in plaats van de CED-monitor kan komen. Indien voor een dergelijke monitor 
Zeeuws breed draagvlak bestaat, kan dit instrument een belangrijke functie hebben om 
resultaten van het OAB niet alleen te meten, maar opnieuw te kunnen vergelijken met andere 
Zeeuwse gemeenten. De gedachte is daarbij dat Scoop zich toelegt op het genereren en 
verzamelen van gegevens, zoals kengetallen, doorstoomgegevens, verantwoordingsformats. 
Kennisinstituut RPCZ kan vervolgens de gegevens analyseren, conclusies trekken en 
aanbevelingen doen.
Indien mocht blijken dat er geen draagvlak voor deze Zeeuwse OAB-monitor bestaat zal de 
gemeente Vlissingen op Walchers niveau afstemmen welke monitor te hanteren.
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4.5.3 Voorwaarden voor projecten en activiteiten

Op basis van de ervaringen is het daarnaast belangrijk dat de projecten en activiteiten in de 
periode 2011-2014 voldoen aan de volgende voorwaarden:

Continuïteit
Continueren van dat wat goed is en daarbinnen een overzicht bewaken van het te bereiken 
doel(en). Niet allemaal losse projecten, liever een paar doelen goed, en bij gebleken succes, 
structureel uitvoeren.

Zo vroeg mogelijk
Bij het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden is het belangrijk om kinderen en 
hun ouders zo vroeg mogelijk te bedienen. Onderwijsachterstanden dienen preventief 
behandeld te worden.

Evidence based en veelbelovende interventies hebben de voorkeur
Uit onderzoek blijkt dat er diverse effectieve manieren zijn om onderwijsachterstanden te 
bestrijden. Er wordt dan ook gewerkt met programma’s die veel belovend zijn of waarvan het 
effect wetenschappelijk bewezen is.

Wijkgericht
Er moet waar mogelijk meer aandacht voor afstemming op wijkniveau komen. Ouders en 
kinderen maken gebruik van verschillende voorzieningen in de wijk. Goede afstemming is 
noodzakelijk. Daarnaast verschillen wijken van elkaar en moet het mogelijk zijn om hier in het 
beleid op in te spelen

Planmatig en SMART
Afspraken zijn zo SMART (Specifiek meetbaar acceptabel realistisch tijdgebonden) mogelijk 
geformuleerd. Door duidelijk doelen te formuleren denkt een organisatie na over de eigen 
mogelijkheden en is voor een ieder helder wat er verwacht wordt.

Schoolnabije aanpak
Werken aan het voorkomen en wegwerken van onderwijsachterstanden kan niet zonder de 
inzet van de school. Bij het aanbieden van uitvoeren van programma’s moet de vraag en de 
mogelijkheden van scholen centraal staan. Dat betekent ook dat scholen investeren.

Heldere processen en regelgeving
Samenwerken aan programma’s en projecten kan niet zonder heldere afspraken en condities 
en voorwaarden voor deelname. Daarbij gaat het om heldere afspraken over de inzet van 
mensen, het besteden van middelen en afleggen van verantwoording daarover. 
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Hoofdstuk 5 FINANCIËLE KADERS 2011-2014

5.1 TOELICHTING 

Rijksmiddelen 
De middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid worden voor de periode 2011-2014 
uitgekeerd via een specifieke uitkering. De verdeelsystematiek hiervan is afgeleid van de 
gewichtenregeling en gebaseerd op de teldatum van 1 oktober 2009.
Er kan jaarlijks in het kader van de Voorjaarsnota van het rijk een indexering plaatsvinden.

In de wet op het primair onderwijs is opgenomen dat gemeenten voor een dekkend aanbod 
voor alle doelgroepkinderen in de voorschoolse educatie zorgen en dat aan bepaalde eisen 
ten aanzien van de kwaliteit van deze voorziening wordt voldaan. Tevens zijn gemeenten 
verplicht het peuterspeelzaalwerk financieel toegankelijk voor doelgroepkinderen te maken. 
Dit betekent dat de eigen bijdrage voor peuterspeelzaalwerk van ouders van 
doelgroepkinderen vastgesteld moet worden op maximaal de eigen bijdrage voor 
kinderopvang indien de maximale kinderopvangtoeslag ontvangen zou worden.

Inzet schoolbesturen
De schoolbesturen ontvangen van het Rijk middelen voor VVE op basis van het aantal 
gewichtenkinderen per school. Deze middelen worden in Vlissingen ingezet ten behoeve van 
VVE. De komende periode worden met de schoolbesturen resultaatafspraken gemaakt 
betreffende de voorschoolse educatie.

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 is de gewichtenregeling aangepast met een extra 
criterium voor gebieden waarin sprake is van cumulatie van problemen: de impulsgebieden. 
Dit is deels ter compensatie van de gevolgen van de wijziging van de gewichtenregeling in 
2006. Daarmee is er erkenning voor het feit dat naast het opleidingsniveau van ouders, er 
meer factoren zijn die de kans op onderwijsachterstanden in sterke mate bepalen. In 
gebieden waar sociaaleconomische problemen zich opstapelen nemen de 
onderwijsachterstanden ook toe. Scholen die in de aangemerkte impulsgebieden zijn 
gevestigd, krijgen vanaf het schooljaar 2009-2010 een extra bedrag per gewichtenleerling. 
Gerichte acties voor inzet van deze middelen liggen op het gebied van intensiever onderwijs, 
extra leertijd en extra leerstof. Op basis van deze verdeling zijn bepaalde Vlissingse 
postcodes als impulsgebied aangewezen, m.n. in het Middengebied.

Budget peuterspeelzalen
Het peuterspeelzaalwerk hangt nauw samen met het onderwijsachterstandenbeleid. Immers 
peuterspeelzalen spelen een belangrijke rol om de ontwikkelingskansen van jonge kinderen 
te bevorderen. In de peuterspeelzalen worden VVE programma’s aan peuters aangeboden 
om taalachterstand tegen te gaan. Speerpunt van beleid is dat het aantal doelgroepkinderen 
dat gebruik maakt van de peuterspeelzaal en dat VVE krijgt aangeboden toeneemt. 

Zoals hierboven vermeld krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid om een goed 
voorschools aanbod te hebben voor alle jonge kinderen met een taalachterstand, met de 
verplichting om 100% aanbod van VVE-plaatsen aan doelgroepkinderen te realiseren. 
Peuterspeelzalen zijn daartoe hét middel. Gezien de genoemde taakstelling zal het 
peuterspeelzaalwerk vanaf 2012 daarom niet meer alleen uit gemeentelijke middelen 
bekostigd worden. Een deel van de bekostiging zal ook vanuit rijksmiddelen (OAB middelen) 
worden bekostigd. Daarmee worden de gemeentelijke middelen voor peuterspeelzaalwerk 
samengevoegd met de middelen vanuit het rijk. 
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5.2 BEGROTING 2011-2014

Het beschikbare budget voor Onderwijsachterstandenbeleid is opgenomen in het programma 
Lerende stad, product Onderwijs en is opgebouwd uit rijksmiddelen en gemeentelijke 
middelen. Het Rijk heeft de omvang van haar inzet voor 2011 vastgesteld. Voor 2012 en 
verder zijn indexeringen te verwachten.

Inkomsten budget onderwijsachterstanden 2011-2014 (excl. indexering)

2011 2012 – 2014 (per jaar)

Specifieke uitkering Rijk € 650.000 € 650.000

Gemeentelijk budget peuterspeelzaalwerk € 400.000 € 250.000

Totaal €1.050.000 € 900.000

Begroting 2011-2014 met globale verdeling uitgaven per jaar (excl. indexering)

2011 2012 – 2014 (per jaar)

VVE voorschoolse periode

Reguliere peutergroepen € 400.000 € 400.000

Toeleiding en verhogen bereik € 75.000 € 75.000

Effectieve VVE programma’s, begeleiding en scholing € 200.000 € 100.000

Voorschool Ravenstein € 60.000 € 60.000

Uitbreiding naar kinderopvang € 30.000 € 10.000

Gezinsgericht programma € 50.000 € 50.000

Schoolse periode

Schakelklassen (incl. begeleiding) € 150.000 € 130.000
Coördinatie en onvoorzien

Monitoring € 10.000 € 10.000

Communicatie € 5.000 € 5.000

Coördinatie € 40.000 € 40.000

Onvoorzien € 30.000 € 20.000

Totaal €1.050.000 € 900.000
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BIJLAGE 1: Gebruikte afkortingen:

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk 

BJZ Bureau Jeugdzorg

BO basisonderwijs

CED Centrum Educatieve Diensten, een schoolbegeleidingsdienst te 

Rotterdam, welke de monitoring voor het GOA uitvoert

CJG Centrum voor jeugd en gezin

CSW Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

GGD gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GOA gemeentelijk onderwijsachterstanden(beleid)

JGZ jeugdgezondheidszorg 

KOW Kinderopvang Walcheren

LEA lokale educatieve agenda

LWOO leerwegondersteunend onderwijs

MKD Medisch kinderdagverblijf

OAB onderwijsachterstandenbeleid 

OBS Openbare basisschool 

OCW (ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OKE (Wet) Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie

OTV Onderwijstijdverlenging (in Vlissingen vorm gegeven middels de 

zomerschool)

PCBS Protestants-christelijke basisschool

PO primair onderwijs (omvat tevens de scholen voor speciaal 

basisonderwijs)

RKBS Rooms-katholieke basisschool

RMC de regionale meld- en coördinatiefunctie

ROC het regionale opleidingencentrum

RPCZ Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (de 

schoolbegeleidingsdienst)

SMART Specifiek meetbaar acceptabel realistisch tijdgebonden

SMT Sociaal Medisch Team (dit team ondersteunt de bestaande 

leerlingbegeleiding van een school)

SMW Schoolmaatschappelijk Werk 

VO voortgezet onderwijs 

VOBO-Z Vragenlijst Onvervulde Behoeften en Opvoedingsondersteuning Zorg-

en Risicotaxatie Zeeland 

VSV (voorkomen) voortijdig schoolverlaten

VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie (voorschools: peuterspeelzaal en 

kinderdagverblijf, vroegschools: groep 1/2 van de basisschool)

WIS Welbevinden in situaties (observatie-instrument in de kinderopvang) 

Wk Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WPO Wet op het Primair Onderwijs

WSNS Weer samen naar school

Zat Zorgadviesteam

ZIOS Zorg in en om de school 
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