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Voorwoord 

In Leiderdorp willen we dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. 

De voorschoolse periode en het onderwijs sluiten aan op deze talenten 

en bij ‘wat’ kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Ook als daar 

extra begeleiding of aanpassingen voor nodig zijn. We willen dat 

jongeren hun school met een diploma verlaten.  

 

De inwoners van onze gemeente hebben gemiddeld een hoog 

opleidingsniveau. Dat neemt niet weg dat er een groep kinderen is die 

het risico loopt om onvoldoende toegerust te zijn op de toekomst. Voor 

deze kinderen werken we er hard aan om gelijke ontwikkelkansen te 

creëren voor een goede schoolloopbaan. Zij vormen de doelgroep van 

ons onderwijskansenbeleid. 

 

De afgelopen periode hebben we vanuit de gemeente in samenwerking 

met betrokken partners een intensief en zorgvuldig proces doorlopen en 

nagedacht op welke manier we dit het beste kunnen bereiken. Dit 

document is daar het resultaat van en biedt een kader voor zowel 

gemeente als partners om met gerichte doelstellingen en resultaten het 

onderwijskansenbeleid handen en voeten te geven. 

 

De komende periode willen we, met elkaar, stevig inzetten op het tot 

stand brengen van een goede doorgaande lijn.  

 

We maken duidelijke afspraken over het signaleren van kinderen die 

binnen de doelgroep vallen en het daadwerkelijk bereiken van deze 

kinderen met het beschikbare ondersteuningsaanbod.  

 

Natuurlijk is een belangrijke rol weggelegd voor de ouders en/of 

verzorgers. Hun betrokkenheid en ondersteuning bij het leren en naar 

(voor)school gaan is een zeer bepalende factor voor goede 

schoolprestaties. 

 

De komende jaren bouwen we gezamenlijk voort op wat we goed doen 

en al bereikt hebben en bewegen we mee met nieuwe ontwikkelingen in 

het Rijksbeleid.  

 

Dank aan iedereen die heeft meegedacht tijdens de bijeenkomsten. Wij 

waarderen die inbreng en aanwezigheid zeer. Door een gezamenlijke 

inzet van ieders kwaliteiten en deskundigheid krijgen alle kinderen in 

Leiderdorp de kans zich te ontplooien tot zelfstandige volwassenen die 

hun talenten benutten. 

 

Willem Joosten 

Wethouder Sociaal Domein 

Oktober 2019 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het huidige onderwijskansenbeleid over de periode 2015 – 2019 loopt 

af. Er is aanleiding te komen tot nieuw uitvoeringsbeleid, voortkomende 

uit eerdere aanbevelingen, wettelijke, landelijke en regionale 

ontwikkelingen. 

 

We zetten ze hieronder op een rij: 

 Aanbevelingen opgenomen in de uitgevoerde evaluatie in 2017 

o bewaken doorgaande leerlijn; 

o verbeteren regie gemeente op wettelijke verplichtingen in dit 

beleid; 

o betrekken en ondersteunen van ouders; 

o financiële toegankelijkheid peuteropvang; 

o aanpak laaggeletterdheid. 

 Wettelijke ontwikkelingen 

o uitbreiding van voorschoolse educatie (VE) uren van 10 naar 16 

uur per week; 

o wijziging financiële kaders en uitgangspunten voor de verdeling 

van de Rijksmiddelen voor Onderwijsachterstandenbeleid. 

 Landelijke en regionale ontwikkelingen, zoals 

o actieprogramma Kansrijke Start; 

o rapport “Mét andere ogen” (advies voor versnelling en 

bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd). 
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1.2 Doel nota 

Elk kind, ongeacht afkomst, moet zijn of haar kwaliteiten en talenten ten 

volle kunnen benutten. Deze uitgangspositie is echter niet 

vanzelfsprekend. Er is extra aandacht nodig om ervoor te zorgen dat alle 

kinderen gelijke kansen hebben. Met ons onderwijskansenbeleid willen 

wij investeren in het voorkomen van achterstanden, door ondersteuning 

te bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 met (een risico op) een 

onderwijsachterstand. Bij het inzetten van de voorzieningen ligt de focus 

op de doelgroep van kinderen van 2 jaar tot en met ca. 6 jaar (groep 3). 

In het uitvoeringsbeleid staat beschreven hoe de gemeente Leiderdorp 

hier de komende jaren in voorziet. 

 

1.3 Kaders 

Aan de hand van de wet- en regelgeving schetsen we het landelijke, 

wettelijk kader. Vervolgens gaan we in op de situatie in Leiderdorp. 

Wettelijk kader, landelijke wet- en regelgeving 

 Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE). 

Onderdelen van de Wet OKE zijn: 

o De verplichting voor gemeenten om een hoogwaardig 

voorschools aanbod te hebben voor alle peuters (tussen 2,5 en 4 

jaar) met een risico op onderwijsachterstand; 

o De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

voorschoolse educatie; 

o Het voeren van jaarlijks overleg binnen de gemeente en het 

maken van afspraken over onderwijsachterstandenbeleid, 

waaronder voor- en vroegschoolse educatie; 

o Het toezicht en handhaving op de kwaliteit van voorschoolse 

educatie. 

 Voorschoolse educatie: Wet op de Kinderopvang, artikel 1: 

organiseren van en toeleiding naar een programma gericht op 

succesvol instromen in het basisonderwijs. Ook doelgroep bepaling 

is een wettelijke taak voor gemeenten. 

 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie: minimaal 

10 uur voorschoolse educatie. Het kabinet heeft besloten dit uit te 

breiden naar 16 uur per week (m.i.v. 1 augustus 2020). De gemeente 

is ervoor verantwoordelijk dat dit wordt georganiseerd. 

 Vroegschoolse educatie: Wet op het Primair Onderwijs: het 

onderwijs moet zodanig worden ingericht, dat daarbij op structurele 

en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van 

onderwijsachterstanden. Artikel 1.1 en 167: Uitvoering van speciale 

programma’s in groep 1 en 2 van het basisonderwijs voor kinderen 

die daar behoefte aan hebben. 

 Wet op het onderwijstoezicht: het toezicht op voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) is een taak van de Inspectie van het 

Onderwijs. Op gemeentelijk niveau kijkt de inspectie onder meer of 

de verplichte afspraken uit de Wet OKE gemaakt zijn. Op 

schoolniveau bekijkt de inspectie of de gemaakte afspraken al dan 

niet worden nagekomen. 

 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de 

VNG hebben in 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt (“een aanbod 

voor alle peuters”) met als doel alle peuters de mogelijkheid te 

geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. 
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Leiderdorps kader 

Bij het uitvoeringsbeleid onderwijskansen wordt aangesloten op de visie, 

uitgangspunten en doelen verwoord in de Sociale Agenda Doelen voor 

het sociaal domein 2017-2021.  

Voor het onderwijskansenplan vinden we de maatschappelijke opgaves 

en doelen gerelateerd aan onderwijskansen in de thema’s zelfstandig 

leven en opgroeien & ontwikkelen. 

 Opgave zelfstandig leven: Inwoners kunnen, naar vermogen, 

meedoen en krijgen op tijd hulp en ondersteuning als dat nodig is; 

Doel: Meer inwoners beheersen de Nederlandse taal 

(laaggeletterdheid). 

 Opgave opgroeien & ontwikkelen: Kinderen kunnen zich ontwikkelen 

en groeien gezond en veilig op; Doel: Meer kinderen kunnen zich 

optimaal ontwikkelen. 

 

1.4 Aanpak 

Het uitvoeringsplan is ontwikkeld samen met maatschappelijke partners, 

die betrokken zijn bij of uitvoering geven aan het huidige 

onderwijskansenbeleid, te weten: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), 

PPO regio Leiden (samenwerkingsverband passend onderwijs), 

basisscholen De Hasselbraam en De Hobbit (als vertegenwoordiging 

vanuit de kring van scholen), Smallsteps (kinderopvang), Floreokids 

(kinderopvang), BplusC1, JES Rijnland2 en Auris3.  

In een aantal sessies is gekomen tot de visie, ambities en doelstellingen.  

                                                            
1 Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur 
2 Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland 
3 Koninklijke Auris Groep, Speciaal voor gehoor, spraak en taal 

Voorzieningen om die te bereiken zijn geïnventariseerd en partners 

hebben fictief budget verdeeld om richting te geven aan de te maken 

keuzen. 

 

Het plan is in een OOGO4 ook afgestemd met de betrokken 

schoolbesturen in Leiderdorp. 

                                                            
4 Op Overeenstemming Gericht Overleg 
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2. Maatschappelijk vraagstuk 

2.1 Het risico van onderwijsachterstanden 

De Inspectie van het Onderwijs constateert in het rapport ‘Staat van het 

Onderwijs 2018’ dat de onderwijskansen van kinderen van lager en 

hoger opgeleide ouders steeds verder uit elkaar lopen. Kinderen van 

lager opgeleide ouders hebben bij gelijke prestaties drie keer minder 

kans om in het hoger onderwijs terecht te komen (Korthals, 2015). Dit 

blijkt ook uit het rapport van de OESO (Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling, 2016) waarin wordt vermeld dat de 

vooropleiding (in combinatie met de afkomst) van ouders van invloed is 

op het onderwijsniveau van het kind. In het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) rapport ‘Gescheiden werelden?’ staat dat deze 

ongelijkheid zorgt voor toenemend onbegrip en wantrouwen tussen 

verschillend opgeleide groepen in de samenleving. Dit zal de kansen van 

kinderen verder verminderen. 

 

Al voor de kleuterleeftijd kunnen kinderen achterstanden oplopen. Leids 

onderzoek laat zien dat kinderen van zwijgzame ouders tegen de tijd dat 

ze drie jaar zijn 30 miljoen woorden minder gehoord hebben dan 

kinderen van ouders die veel tegen hen praten. Dit heeft grote gevolgen 

voor de taalontwikkeling. Het levert achterstanden op die kinderen op 

de basisschool niet meer inlopen (A. Bus e.a., Universiteit Leiden, 2015). 

Om deze achterstanden te voorkomen, is het van belang dat 

verminderde kansen vroegtijdig gesignaleerd worden en dat al op jonge 

leeftijd adequaat gehandeld wordt. Dit vereist samenwerking van alle 

partijen die een rol spelen bij de ontwikkeling van jonge kinderen: 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), peuter- en kinderopvang, primair 

onderwijs, bibliotheek en andere verenigingen. 

2.2 Onderwijsachterstanden in beeld 

Indicator risico op onderwijsachterstand  

Om het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen verbeteren, heeft het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om (1) een model te 

ontwikkelen dat de verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen in 

het basisonderwijs beter berekent dan de gewichtenregeling en dat 

minder arbeidsintensief is voor scholen en OCW; (2) de resultaten op 

school- en gemeenteniveau te presenteren en (3) te beschrijven hoe 

deze afwijken van de huidige situatie (CBS 2017). 

 

Vanaf 1 januari 2019 verdeelt OCW de middelen voor het 

onderwijsachterstandenbeleid op een nieuwe manier, op basis van de 

door het CBS ontwikkelde indicator. Met behulp van deze indicator 

kunnen onderwijsscores berekend worden per peuter (2,5 tot 4 jaar) en 

basisschoolleerling en vervolgens opgeteld worden tot 

achterstandsscores per gemeente. Deze scores drukken dan de 

verwachte achterstandsproblematiek per gemeente uit. Om de 

toegekende middelen zo doelgericht mogelijk in te kunnen zetten, is er 

een dashboard beschikbaar waarin per gemeente de spreiding van 

kinderen met een risico op onderwijsachterstanden in kaart wordt 

gebracht op wijkniveau. 
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Leiderdorpse situatie  

Het ministerie van OCW stelt voor kinderen die landelijk tot de 15 

procent behoren met het grootste risico op onderwijsachterstand extra 

middelen beschikbaar. Van de 2.730 kinderen uit Leiderdorp, vallen 240 

kinderen (9%)  binnen deze landelijke doelgroep. Als we inzoomen op 

deze doelgroep (zie tabel 1) zien we dat dit 30 peuters en 210 

basisschoolleerlingen betreft (CBS, 2017). Tabel 2 geeft ter illustratie 

gegevens weer van de gemeenten in de Leidse regio. 

 

 Aantal 

woonachtig in 

Leiderdorp 

Aantal met risico 

op onderwijs-

achterstand 

Kinderen , waarvan:  2.730 240 (9%) 

            Peuters 405 30 (7%) 

            Basisschoolleerlingen 2.325 210 (9%) 

Tabel 1. onderwijsachterstand Leiderdorp (CBS, 2017) 

 

 Aantal 

woonachtige 

kinderen  

Aantal met risico 

op onderwijs-

achterstand 

Leiden  10.130 1.500 (15%) 

Oegstgeest 2.665 150 (6%) 

 Zoeterwoude 785 60 (8%) 

Tabel 2. Onderwijsachterstand regiogemeenten 

 

Het dashboard laat ook een onderverdeling per wijk zien, zoals te zien in 

figuur 1. In de wijken de Schansen, de Baanderij, Zijlkwartier en de 

Vogelwijk  vinden we de hoogste concentratie van kinderen met een 

risico op een onderwijsachterstand. 

 

 
Figuur 1. Spreiding kinderen met kans op onderwijsachterstand, CBS (2017) 
 

Ter illustratie toont onderstaand figuur (2) de scholen en 
kinderopvangcentra met voorschoolse educatie (VE) plekken in 
Leiderdorp. 

 
Figuur 2. Spreiding scholen en VE plekken in Leiderdorp 
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In de praktijk blijkt dat in Leiderdorp (meer dan) ruim voldoende peuters 

worden geïndiceerd door het CJG; in oktober 2018 betrof het aantal ca. 

50 peuters. Op peildatum 12 juli 2019 maken 38 geïndiceerde peuters 

gebruik van een VE-plek.  

 

Op basis van ervaringscijfers en leerlingenprognoses verwachten we dat 

bovengenoemde aantallen representatief zijn voor komende jaren. We 

voorzien geen ontwikkelen die van invloed zijn op het aantal kinderen 

met een risico op een onderwijsachterstand.  

 

 

3. Visie, ambities en doelgroep 

3.1 Visie  

In Leiderdorp willen we dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. 

De voorschoolse periode en het onderwijs sluiten aan op deze talenten 

en bij ‘wat’ kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Ook als daar 

extra begeleiding of aanpassingen voor nodig zijn. We willen dat 

jongeren hun school met een diploma verlaten.  

 

Kansen van kinderen worden vanaf de geboorte bepaald door 

gezinskenmerken als het besteedbaar inkomen, de wijk waarin een kind 

opgroeit, het opleidingsniveau van de ouders en het sociale netwerk van 

het gezin (Leseman, 2007; Meijnen, 2003; Mesman, 2011). De eerste 

1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start (Nederlands 

Centrum Jeugdgezondheid, 2017). Om die reden werkt de gemeente 

Leiderdorp aan een aanpak om jonge kinderen gelijke kansen te bieden 

in hun ontwikkeling (op school), waarbij alle factoren die daarop van 

invloed zijn worden betrokken. 

 

We willen dat kinderen bij de start van het basisonderwijs geen  

(taal-, spraak- en/of ontwikkelings)achterstand hebben. Dit betekent 

voor sommige kinderen dat er in de voorschoolse periode een extra 

inspanning nodig is om juiste, passende ondersteuning aan te bieden om 

gelijke onderwijskansen te vergroten. Dit sluit aan bij onze visie uit de 

Sociale Agenda dat investeren in preventie loont. 
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3.2 Ambities  

Om de visie te realiseren zijn ambities geformuleerd, samen met de 

betrokken partners en voortkomend uit de evaluatie, uitgevoerd in 

2017, van het bestaande beleid. 

Passende ondersteuning bieden 

Elk kind krijgt de ondersteuning die het beste aansluit op zijn of haar 

specifieke situatie en onderwijsbehoefte. Dit maatwerk kan alleen 

geleverd worden als er een goede samenwerking en afstemming is 

tussen de voorschoolse voorzieningen, schoolbesturen, jeugdhulp en 

gemeente. Het is belangrijk om de krachten vanuit verschillende 

domeinen (zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs, werk & 

inkomen) te bundelen.  De schoolbesturen zijn verenigd in een 

samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Daarnaast is er bij de 

geboden voorzieningen aandacht voor bereikbaarheid en 

betaalbaarheid. 

Brede signalering (door meerdere disciplines) van doelgroep 

Kinderen die opgroeien in situaties die hun kansen verminderen, worden 

zo vroeg mogelijk geïdentificeerd, bijvoorbeeld door Centrum voor Jeugd 

en Gezin (CJG),  huisarts, voorschoolse voorziening, school of sociale 

netwerk. Die kinderen kunnen dan vanaf een zo jong mogelijke leeftijd 

ondersteund worden. Hiervoor moeten alle partners op de hoogte zijn 

van de ondersteuningsmogelijkheden en de wijze waarop kan worden 

verwezen naar voorzieningen. 

Waarborgen van doorgaande leerlijn / soepele overgang 

Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken als de leerstof, didactiek 

en het (onderwijs)resultaat van de voorschoolse voorziening en de 

basisschool naadloos op elkaar aansluiten. Een doorlopende leerlijn 

levert een betere startpositie op in groep 3 en werpt zijn vruchten af 

gedurende de hele schooltijd. We zijn als gemeente verantwoordelijk 

voor het voeren van overleg hierover met scholen en kinderopvang en 

het zorgdragen voor het maken van afspraken over de organisatie van 

een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie. 

Ouderbetrokkenheid stimuleren en vergroten 

Met ouderbetrokkenheid bedoelen we alle vormen van belangstellende 

betrokkenheid van de ouders bij de begeleiding van hun eigen kind, bij 

de groep waarin hun kind zit en bij de (voor)school als geheel en alle 

vormen van belangstellende betrokkenheid van de (voor)school bij de 

thuissituatie van het kind. De mate hiervan heeft een grote invloed op 

de kansen van kinderen. Ouderbetrokkenheid thuis heeft het meeste 

effect op de ontwikkeling van kinderen (Bakker e.a. 2013). In de 

afgelopen jaren is gebleken dat het een uitdaging is om ouders de 

vaardigheden te laten ontwikkelen die hiervoor nodig zijn en hen een 

netwerk te bieden dat hen daarbij ondersteunt. Laaggeletterdheid speelt 

hierbij een rol.  
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3.3 Randvoorwaarden 

Om de ambities te kunnen verwezenlijken zijn de volgende 

randvoorwaarden van belang.  

Samenwerking partijen 

Samenwerking tussen professionals die zich bezighouden met het kind 

en de ouders, waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat, komt 

in de ambities meerdere malen terug. Deze professionals kunnen 

bijvoorbeeld zijn: jeugdarts, jeugdverpleegkundige, medewerker Jeugd- 

en Gezinsteam of Sociaal Wijkteam, pedagogisch medewerker, huisarts, 

logopedist, leraar, oudercoördinator op school, intern begeleider, 

vrijwilliger, medewerker van AED5, BplusC, JES et cetera. Het is belangrijk 

dat bestuurders en directies het belang van deze samenwerking 

onderschrijven en ervoor zorgen dat professionals hierin gefaciliteerd 

worden. Naast het bundelen van krachten uit verschillende expertises is 

het van belang dat er een integraal en afgestemd aanbod ontstaat. 

Samenwerking met het onderwijs 

We realiseren ons dat niet alle onderwijsachterstanden bij de start van 

het onderwijs verdwenen zijn. Ook zijn er kinderen met een achterstand 

die tussentijds instromen in het onderwijs. We hebben hier een 

gezamenlijke opgave, waarbij ieder zijn bijdrage levert. Schoolbesturen 

zijn verantwoordelijk voor het onderwijs.  

 

We zien het als onze taak om waar mogelijk het onderwijs te 

ondersteunen bij het verminderen van de achterstanden, maar laten de 

regie bij de schoolbesturen.  

                                                            
5 Ambulante Educatieve Dienst Leiden 

De gemeente heeft een regierol waar het gaat om het realiseren van een 

doorgaande lijn van voorschool naar (vroeg)school en het realiseren van 

verbindingen tussen partijen die een netwerk vormen rondom kinderen. 

 

In de beleidsperiode 2015-2019 was er financieel geen ruimte om 

financiële ondersteuning te bieden aan het onderwijs voor het 

voorkomen van onderwijsachterstanden. Die ruimte, zij het zeer 

beperkt, zien we de komende jaren wel. Omdat er sprake is van een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid moet er bij gemeentelijke bijdragen 

aan voorzieningen ten behoeve van het onderwijs sprake zijn van een 

gezamenlijke financiële inbreng vanuit de scholen (schoolbesturen), het 

samenwerkingsverband6 en de gemeente.  

Relatie met Passend Onderwijs 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat (bron: 

Rijksoverheid): 

 alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen; 

 een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 

 een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding 

nodig is; 

 scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat; 

 de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend 

zijn, niet de beperkingen; 

 kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 

 

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen een 

zorgplicht. Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat 

ondersteuning en extra begeleiding nodig heeft, altijd een passende plek 

krijgt. 

                                                            
6 Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) regio Leiden; indien van 

toepassing, afhankelijk van de in te zetten voorziening 
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Het samenwerkingsverband faciliteert passend onderwijs. De scholen in 

Leiderdorp vallen onder het samenwerkingsverband Passend Primair 

Onderwijs (PPO) regio Leiden. De betrokken schoolbesturen zijn 

verenigd in het samenwerkingsverband. Deze schoolbesturen spreken 

onderling af (binnen het samenwerkingsverband) wat er aan 

basisondersteuning geboden wordt. Extra begeleiding kan in 

samenwerking met instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulp. 

 

De inzet is (dus) niet primair gericht op onderwijsachterstanden. Maar 

omdat het in de praktijk meestal om dezelfde kinderen gaat, kan op 

kindniveau integraal worden gewerkt. Afstemming met het 

samenwerkingsverband hierover is dan ook van groot belang.  

Aansluiting jeugdhulp 

In een recente notitie (‘vertreknotitie’, februari 2019) hebben de 

gemeenten in Holland Rijnland, de samenwerkingsverbanden voor 

primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar 

beroepsonderwijs (MBO) hun gezamenlijke ambities beschreven over de 

effectieve aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs. Dit komt voort uit 

enkele jaren ervaring met Passend Onderwijs, de ontwikkelingen in de 

samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp en landelijke maatregelen 

om de aansluiting onderwijs en zorg te verbeteren die zijn aangekondigd 

in de brief ‘Onderwijs en Zorg’ (november 2018) van de ministeries OCW 

en VWS. Belangrijk rapport hierbij is ‘Mét Andere Ogen’, een advies voor 

versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd 

(kwartiermaker Coalitie Onderwijs, Zorg, Jeugd, november 2018). 

In de vertreknotities zijn de volgende ambities benoemd: 

 Met preventie voorkomen dat specialistische ondersteuning nodig 

is; 

 Effectiever organiseren van jeugdhulp in relatie tot het onderwijs 

(onderdeel van transformatieplan); 

 Arrangementen voor kinderen met complexe problematiek; 

 Verbeteren aanpak verzuim en voortijdig schoolverlaten; 

 Een heldere route en werkproces. 

 

In de subregionale ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp 

regio Leiden zijn onder het thema (1) Samenwerking Onderwijs en 

Jeugdhulp diverse doelen geformuleerd om de samenwerking tussen 

gemeenten, Jeugdhulp en het onderwijs te verbeteren. Uitgaande van 

gezamenlijk eigenaarschap en verantwoordelijkheid. De doelen komen 

neer op het organiseren van jeugdhulp op scholen, de samenwerking 

rondom een kind te versterken, verbeteren van het registreren en de 

aanpak verzuim, verbeteren van onderwijs voor bijzondere doelgroepen. 

Een werkgroep gaat aan de slag om deze doelen te realiseren. Hierbij 

vindt afstemming plaats met de projectgroep die werkt aan de 

doorontwikkeling van de Jeugdhulp in de Leidse regio. 

Laaggeletterdheid doorbreken 

Mensen die laaggeletterd zijn, hebben grote moeite met lezen en 

schrijven. Om laaggeletterdheid te voorkomen en achterstanden te 

verkleinen is een goede basis essentieel. We beogen met het 

uitvoeringsbeleid onderwijskansen een goede basis te leggen voor alle 

Leiderdorpse kinderen en hiermee laaggeletterdheid te voorkomen. We 

streven ernaar dat geen kind aan het einde van de schoolcarrière 

laaggeletterd school verlaat. 

 

Om als ouder betrokken te zijn bij de ontwikkeling en kansen van 

kinderen zijn onder andere taal- en schrijfvaardigheden van belang. 

Doordat deze vaardigheden bij laaggeletterde ouders beperkt is, is het 

ondersteunen van hun kinderen gedurende de schoolperiode lastig.  
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Laaggeletterde ouders hebben onder meer moeite met het begrijpen 

van schriftelijke informatie, het invullen van formulieren en het 

voorlezen aan kinderen. Kinderen zijn er dan ook bij gebaat dat 

laaggeletterdheid wordt aangepakt. Vanuit de Sociale Agenda voor 

Leiderdorp is het doel gesteld laaggeletterdheid aan te pakken. BplusC 

ontvangt middelen om hier vorm aan te geven. De aanpak van 

laaggeletterdheid onder volwassenen is geen onderdeel van het 

uitvoeringsbeleid onderwijskansen, daar het onderwijskansenplan zich 

richt op kinderen van 0 tot 18 jaar. Wel is het een randvoorwaarde om 

gelijke kansen voor alle kinderen te kunnen realiseren. 

 

3.4 Monitoring en evaluatie 

Jaarlijks rapporteert de gemeente Leiderdorp aan de Inspectie van het 

Onderwijs over het gevoerde beleid en de gemaakte beleidskeuzes. De 

inspectie toetst dit aan de Wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en 

Educatie (wet OKE). Daarnaast moet het college aan de gemeenteraad 

rapporteren. Om hieraan te kunnen voldoen is het van belang met 

partners goede afspraken over monitoring te maken. 

 

Er wordt ingezet op het gebruik van bestaande observatielijsten 

(voorschool), volgsystemen (school) en bijvoorbeeld effectmetingen op 

kwaliteit (JES Rijnland).  

 

De kerngroep onderwijskansenbeleid komt minimaal een keer per jaar 

bijeen voor het toetsen van het uitvoeringsbeleid. Met alle partners die 

hierbij betrokken zijn organiseren we minimaal een keer per jaar een 

themabijeenkomst om kennis te delen en ervaring uit te wisselen over 

de ingezette voorzieningen en te bepalen of er signalen zijn om de 

ingezette voorzieningen bij te stellen. 

Het uitvoeringsbeleid onderwijskansen wordt tenslotte minimaal een 

keer per jaar geagendeerd op het kringoverleg Passend Onderwijs (het 

overleg van alle schooldirecteuren in Leiderdorp met het 

samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs regio Leiden). Ook 

hier met het doel kennis te delen en ervaring uit te wisselen over de 

ingezette voorzieningen en te signaleren of hier bijstelling nodig is. 

 

Met deze input verwacht het college te kunnen monitoren op het 

behalen van de doelen en daarover te rapporteren aan de raad. 



Uitvoeringsbeleid Onderwijskansen - pagina 13 van 19 

3.5 Doelgroep 

De doelgroep van het onderwijskansenbeleid betreft kinderen van 0 tot 

18 jaar (einde leerplicht)7 met (een risico op) taal-, spraak- en/of 

ontwikkelingsachterstand in brede zin8  

 

Uit de gesprekken met professionals van de betrokken organisaties blijkt 

dat de doelgroep het best beschreven kan worden op basis van: 

- Opleidingsniveau hoofdopvoeder 

- Land van herkomst hoofdopvoeder 

- Verblijfsduur in Nederland 

- Schuldsanering 

- Ongunstige economische-, sociale- of culturele omgeving. 

 

De eerste vier kenmerken komen overeen met de parameters die 

gebruik worden voor de CBS-indicator ‘risico op onderwijsachterstand’. 

Een risico vanwege een ongunstige economische-, sociale- of culturele 

omgeving wordt bepaald op basis van de beroepsmatige inschatting van 

professionals. Deze inschatting wordt als zeer belangrijke aanvulling op 

de CBS-gegevens gezien. 

                                                            
7 Of kwalificatieplicht; Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen 
de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn 
kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo 
(niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs 
gevolgd hebben in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbesteding op 
het voortgezet speciaal onderwijs. 
8 Het is belangrijk om op te merken dat kinderen met een zorgbehoefte niet onder 
de doelgroep vallen. Het gaat bij de doelgroep om kinderen die door hun 
omgevingsfactoren geen gelijke kansen krijgen. Wel is het mogelijk dat er overlap is 
tussen kinderen met een kans op achterstanden en een zorgbehoefte. 

Categorieën & prioriteit 

Met ons uitvoeringsbeleid onderwijskansen willen wij investeren in het 

voorkomen van onderwijsachterstanden, door ondersteuning te bieden 

aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 met (een risico op) een 

onderwijsachterstand. Binnen de doelgroep hebben we met partners uit 

het veld prioriteit aangebracht. Unaniem is ervoor gekozen de focus te 

leggen op de doelgroep van kinderen van 2 jaar tot en met ca. 6 jaar 

(groep 3). Ondersteuning is voor deze groep kinderen het meest nodig 

en duurzaam effectief.  

 

De overige leeftijdsgroepen zijn vervolgens in een aflopende volgorde 

gezet van waar de inzet het meest nodig en effectief is. Dat is niet exact 

te bepalen – en iedere inzet is wenselijk – maar het geeft richting aan de 

te maken keuzes qua voorzieningen en budget. 

 

Leeftijd: 0 – 18 jaar, onderverdeeld in: rangorde 

• 0 – 2 jaar    2 

• 2 – 6 jaar (t/m groep 3) 1 

• 6 (groep 4) – 13 jaar (t/m brugklas) 3 

• 2e klas VO - einde leerplicht 4 

Tabel 3. Doelgroep verdeling 

 

Inzet voor kinderen vanaf groep 4 is daarmee primair aan het onderwijs, 

maar we dragen daar in geringe (financiële) mate wel aan bij. 

 

Besproken is ook dat we doelgericht inzetten. Dat betekent inzetten op 

een beperkt aantal voorzieningen om versnippering te voorkomen (en 

het effect te vergroten). 
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Waar doen we het voor en wat kunnen we bereiken? 

  

Een schets van situaties die zich voordoen op Leiderdorpse voorschoolse voorzieningen en scholen: 

Een leerlinge van 11 jaar komt uit Eritrea en heeft daar 1 jaar onderwijs gevolgd. Na een jaar in de internationale schakelklas in Leiden wordt ze – vanwege haar 

leeftijd -  geplaatst op een reguliere basisschool in Leiderdorp, dichtbij huis, in groep 7, maar met een ontwikkeling op niveau groep 5. In 2 jaar moet ze (ook weer 

vanwege haar leeftijd) op het niveau komen van einde basisschool. En een overgang kunnen maken naar de middelbare school. 

 

Met inzet van de Vliegende Brigade kan zowel aan deze leerlinge als aan de leerkracht de nodige ondersteuning worden geboden. De leerlinge krijgt extra 

taalondersteuning op maat om goed aan te kunnen sluiten bij de lesinhoud en zich naar potentie te kunnen ontwikkelen. Ook de leerkracht en intern begeleider 

worden ondersteund en opgeleid hierin. 

 

Zonder deze inzet is plaatsing op een reguliere school in Leiderdorp heel lastig. 

 

 

Dorian en Loes zitten op een VE-peuterspeelzaal. Dorian komt uit Polen en praat nog niet. Loes heeft een kleine woordenschat. Dan is er nog Lars waarmee het 

contact moeilijk verloopt. Hij heeft moeite met ‘nieuwe dingen’. 

 

Drie kinderen die aandacht nodig hebben om vol vertrouwen en zo min mogelijk (taal)achterstand naar de basisschool te gaan. 

De VE-peuterspeelzalen werken met een intensief taalprogramma dat op speelse en doordachte wijze de spraak-en taalvaardigheid van peuters stimuleert. Het 

programma heeft bovendien een positief effect heeft op de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden, de motoriek en de rekenprikkels. Naast de 

groepsgerichte activiteiten bieden de pedagogisch medewerkers ook activiteiten aan in kleine groepen van drie kinderen.  

 

Toch is dit alles niet altijd toereikend  om een ‘aandachtskind’ op het gewenste niveau te brengen voor de basisschool. De tutor kan hierin een belangrijke rol 

spelen. In samenwerking met de pedagogisch medewerker geeft de tutor een kind 1-op-1 aandacht; iets waar de pedagogisch medewerkers in een groep met 16 

kinderen geen tijd voor hebben. Een tutor stelt samen met de pedagogisch medewerkers een kindplan op met daarin activiteiten en doelen waaraan zij gaat 

werken. De tutor onderhoudt ook het contact met de ouders, waarmee de ouderbetrokkenheid versterkt. Tenslotte zorgt de tutor voor een ‘zachte landing’ op 

school, door ook daar gedurende een periode 1-op-1 begeleiding aan het kind te bieden en de overdracht / afstemming met de leerkracht te verzorgen.  

 

Dit geeft een kind vertrouwen en de nodige ondersteuning om de eerste periode op de basisschool met zo min mogelijk achterstand te doorlopen. 
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4. Van ambities naar resultaten 
De ambities zijn vertaald naar gewenste resultaten. Vervolgens 

beschrijven we wat er voor nodig is om de resultaten te behalen.  

 

Niet los daarvan, maar van belang is hierbij de wettelijke taken van de 

gemeente te benoemen: 

 Verantwoordelijkheid ten aanzien van het aanbod van voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE)9 en het bereik van doelgroepkinderen; 

 Op gemeentelijk niveau afspraken maken over de organisatie van de 

doorlopende leerlijn en over de resultaten van VVE. De gemeente 

heeft hierin een regierol. 

Een substantieel deel van het beschikbare budget wordt hieraan 
besteed.  
 
Daarnaast dienen we als gemeente, conform de bestuurlijke afspraak 
van het Ministerie van SZW en de VNG, voorschoolse voorzieningen voor 
alle peuters (financieel) toegankelijk te maken. 
 

Ambitie: Passende ondersteuning bieden 

Resultaat: Kinderen met een risico op een onderwijsachterstand 

ontwikkelen zich naar vermogen 

We willen bereiken dat: 

• Passende, bereikbare en betaalbare ondersteuning wordt geboden 

aan kinderen met een achterstand;  

• Er eenduidige afspraken zijn over aanpak, coördinatie en dergelijke 

tussen de verschillende organisaties rondom het kind en gezin; 

• De ondersteuning aansluit bij de behoefte; 

                                                            
9 voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar 

• De taken en rollen van de verschillende betrokken partners hierbij – 

zoals voorschoolse voorzieningen, scholen, samenwerkingsverband, 

jeugdhulp - duidelijk zijn voor elkaar. 

We willen dat bereiken door: 

 We maken voorschoolse voorzieningen voor alle peuters vanaf 2 

jaar (financieel) toegankelijk;  

 We bieden voldoende plaatsen voor voorschoolse educatie (VE-

plekken) voor alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen; 

 Voor doelgroep 0 - 2 jaar leveren we een financiële bijdrage ten 

behoeve van lees stimulering (zoals “Boekstartcoach”, speciale 

collectie voor voorschoolse voorziening); 

 De wens voor een speelgroep voor 1 jarigen leggen we neer bij onze 

partners in de kinderopvang en Incluzio; 

 Voor doelgroep 2 jaar - groep 3 leveren we een substantiële 

financiële bijdrage aan (taal)ondersteuning in het onderwijs (zoals 

“tutor” en “Vliegende Brigade”); 

 Voor doelgroep 6 - 13 jaar (groep 4 - brugklas) leveren we een 

financiële bijdrage aan (taal)ondersteuning in het onderwijs (zoals 

“tutor” en “Vliegende Brigade”);  

 Voor doelgroep 2e klas VO - einde leerplicht leveren we een 

financiële bijdrage aan individuele begeleiding bij zaken als 

talentontwikkeling, huiswerk maken, ook om uitval te voorkomen. 
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Ambitie: Brede signalering (door meerdere disciplines) van 

doelgroep 

Resultaat: Kinderen met een achterstand ontvangen zo tijdig mogelijk 

ondersteuning waardoor de problemen niet complexer worden of 

escaleren 

We willen bereiken dat: 

• Kinderen met achterstanden tijdig worden gesignaleerd; 

• Kinderen met achterstanden worden toe geleid naar de passende 

voorziening; 

• Partners hierover met elkaar afstemmen, elkaar informeren en 

elkaars expertise gebruiken. 

We willen dat bereiken door: 

 We maken met onze partners afspraken over signalering, de 

registratie daarvan, onderlinge uitwisseling daarover en 

doorverwijzing naar voorzieningen; 

 We maken met onze partners afspraken over hoe we de 

bewustwording blijvend kunnen vergroten van de risico’s op 

onderwijsachterstand, het belang van tijdige signalering en de 

mogelijkheden voor ondersteuning;  

 We initiëren overleg met het CJG over de contactmomenten en in 

hoeverre die (beter) aansluiten op (overgang naar) voorschoolse 

voorzieningen en school. 

 

Ambitie: Waarborgen van doorgaande leerlijn / soepele 

overgang 

Resultaat: Kinderen ervaren geen belemmering in de overgang van 

voorschoolse voorziening naar primair onderwijs en van primair naar 

middelbaar onderwijs 

We willen bereiken dat: 

• Kinderen die op het primair of middelbaar onderwijs beginnen 

kunnen mee doen en mee komen. 

We willen dat bereiken door: 

 We zetten er op in dat onze partners afspraken maken over de 

manieren en momenten van overdracht; 

 De in te zetten voorzieningen ten behoeve van passende 

ondersteuning dragen ook bij aan een doorgaande leerlijn; 

 Voor doelgroepen 6 jaar – einde leerplicht leveren we een financiële 

bijdrage aan individuele begeleiding bij zaken als talentontwikkeling, 

huiswerk maken ook om uitval te voorkomen. 

 

Ambitie: Ouderbetrokkenheid stimuleren en vergroten 

Resultaat: Kinderen ervaren betrokkenheid, hulp en steun thuis met een 

positief effect op hun ontwikkeling  

We willen bereiken dat: 

• Ouders zich kunnen vinden in de ondersteuning die wordt geboden; 

• Ouders een actieve bijdrage leveren en mee doen met wat nodig is. 

We willen dat bereiken door: 

 We zetten in op de bewustwording, met name ook bij ouders, van 

het belang van ouderbetrokkenheid; 

 We leveren een financiële bijdrage aan het verrijken van de 

taalomgeving thuis en het vergroten van de ouderbetrokkenheid 

door middel van (thuis)programma’s. 
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5. Financien 
Vanaf 1 januari 2019 verdeelt het Rijk de Onderwijsachterstanden 

middelen op een nieuwe manier. Voor de bepaling van de verdeling van 

de middelen over gemeenten gebruikt het Rijk een indicator die eerder 

is ontwikkeld door het CBS. Met behulp van deze indicator kunnen 

onderwijsscores berekend worden per peuter (2,5 tot 4 jaar) en 

basisschoolleerling en vervolgens opgeteld worden tot 

achterstandsscores per gemeente. Deze scores drukken dan de 

verwachte achterstandsproblematiek per gemeente uit, op basis 

waarvan het Rijk het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten 

kan verdelen.  

 

Jaarlijks worden we in het najaar geïnformeerd over de hoogte van de 

rijksbijdrage voor het aankomende jaar. Op basis van de 

achterstandsscore ontvangen we in 2019 een Rijksbijdrage van  

€ 228.000. Dit bedrag is oorspronkelijk aangehouden voor de 

meerjarenbegroting en verdeling van het budget. Dit is aanzienlijk hoger 

dan de Rijksbijdrage van voorgaande jaren. Dit komt door de nieuwe 

wijze waarop sinds 2019 deze bijdrage per gemeente wordt berekend 

(Leiderdorp is voordeelgemeente) én doordat de wettelijke taak van 

Voorschoolse Educatie van gemeenten fors is uitgebreid. 

 

Naast de Rijksbijdrage heeft de gemeenteraad meerjarig een bedrag van 

€ 140.000 beschikbaar gesteld voor het bestrijden van 

onderwijsachterstand.  

 

Met de voorlopige beschikking voor de Rijksbijdrage voor 202010 wordt 

een bedrag toegekend van € 271.000.  

                                                            
10 Brief van 26 september 2019 

Dit komt op een totaalbedrag van € 411.000 vanaf 2020, zie 

onderstaande tabel.  

Budget 2020 

Rijksbijdrage (GOAB) 271.000 

Gemeente 140.000 

Totaal 411.000 

Tabel 4. Beschikbaar budget onderwijskansenbeleid 

Budgetverdeling 

Het volgende overzicht toont een verdeling van het budget op basis van 

de wettelijke taak en de input van de betrokken partners. 

 

Met de partners is fictief budget verdeeld over de geïnventariseerde 

voorzieningen. Aan de hand hiervan is het budget verdeeld over de 

verschillende doelgroepen, die zijn omschreven in § 3.5. 

 

Zoals gemeld is oorspronkelijk uitgegaan van de Rijksbijdrage voor 2019 

en is een budget verdeeld van € 368.000. Met de voorlopige beschikking 

voor 2020 is € 411.000 beschikbaar. Het nog te verdelen bedrag van  

€ 43.000 reserveren we ten behoeve van regionale voorzieningen, zoals 

de Internationale Schakelklas (ISK) in Leiden. Er wordt door gemeente 

Leiden gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleid nieuwkomers en de 

verwachting is dat aan gemeente Leiderdorp een financiële bijdrage 

wordt gevraagd voor de Leiderdorpse kinderen die gebruik maken van 

de ISK in Leiden. 

 

Na vaststelling van het uitvoeringsbeleid onderwijskansen door het 

college van B&W gaan we over tot het traject van subsidievertrekking. 

Het uitgangspunt voor de voorzieningen in het onderwijs is 

cofinanciering. Van de schoolbesturen verwachten we een gezamenlijke 

of in ieder geval afgestemde subsidieaanvraag.  
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Onderstaande tabel toont een verdeling van het budget ten behoeve van de diverse voorzieningen.  

Voorzieningen 2020 

0 - 2 jaar  

Lees stimulering 5.000 

2 - 6 jaar (t/m groep 3)   

Aanbod 16 uur voorschoolse educatie (VE) voor 2,5 - 4 jaar (wettelijke taak) 
Aanbod 16 uur voorschoolse educatie voor 2 - 2,5 jaar 

199.500 
28.500 

Peuteropvangregeling  40.000 

(Taal) ondersteuning in het onderwijs (zoals Vliegende brigade, tutor) 55.000 

Taalomgeving thuis verrijken en ouderbetrokkenheid vergroten  10.000 

6 - 13 jaar (groep 4 t/m brugklas)  

(Taal) ondersteuning in het onderwijs (zoals Vliegende brigade, tutor) 20.000 

Taalomgeving thuis verrijken en ouderbetrokkenheid vergroten 5.000 

Talentontwikkeling (coach) en/of  huiswerkbegeleiding 2.000 

2e klas VO - einde leerplicht   

Talentontwikkeling (coach) en/of  huiswerkbegeleiding  3.000 

Bijdrage aan regionale voorzieningen (zoals Internationale Schakelklas (ISK) Leiden) 43.000 

Totaal budget 411.000 

Tabel 5. Budgetverdeling naar voorzieningen Onderwijskansen Leiderdorp vanaf 2020 
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Bijlage 

Overzicht van geïnventariseerde voorzieningen: 

Ambitie: Passende ondersteuning 

Voorzieningen: 

 Vliegende Brigade 

 Huiswerkkamer 

 Boekstartcoach / speciale collectie/ aparte boekencollectie 

 Schakelklassen / taalklassen 

 Leesondersteuning / leesontwikkeling / leesmaatjes / Samen 

Lees Expres 

 Bijles (laagdrempelig, betaalbaar) 

 Weekendklas; Zomerschool. 

Ambitie: Brede signalering (door meerdere disciplines) van 

doelgroep 

Voorzieningen: 

 Kennismakingsgesprekken (signalering, begeleiding) 

 (Tijd voor) Observatie - signaleren => verdieping + beschrijven 

wanneer kind voor PM-er doelgroep. 

Ambitie: Waarborgen van doorgaande leerlijn / soepele 

overgang 

Voorzieningen: 

 Tutor 

 Vliegende Brigade 

 Coach@JES / School’s Cool 

 Speelgroep (1 jaar) / spelletjes / leren spelen 

 Gesprekken leren voeren / communicatie / brieven leren 

schrijven / debatteren / onderhandelen / computers / 

digitalisering etc.. 

Ambitie: Ouder betrokkenheid 

Voorzieningen: 

 Voorlezen in verschillende talen 

 Voorlees Express 

 Wijkfelicitatie dienst 

 Ouderbijeenkomsten inhoudelijk/taalles 

 Jong geleerd, thuis gedaan / Opstapje / Tolk / Praatpret 

 TAAL / leesconsulenten / voorlichting – uitvoering ouders / 

voorlezen / Voorlees Express 

 Verteltassen. 
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