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Betreft: adviesaanvraag bij Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 

Zierikzee, 26 augustus 2019 

Geacht College, 

 

De Adviesraad Sociaal Domein dankt u hartelijk voor uw adviesaanvraag m.b.t. de notitie 
‘Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022’. Ter introductie en verheldering van deze notitie is op 6 
juni jl. een presentatie gegeven door mw. A. Koets. 

 ‘Onderwijsachterstandenbeleid’ zoals de notitie heet, is in onze beleving niet de vlag die de lading 
dekt, wij vinden dat het met name om een notitie taalachterstandsbeleid gaat, en dan beperkt in 
leeftijd, namelijk tot 12 jaar. De Adviesraad wil daarom aandringen op een integrale benadering tot 
en met 18 jarigen die ook onder de leerpicht vallen. En wellicht ten overvloede laten we u weten dat 
“laaggeletterdheid” niet is gebonden aan leeftijd: een beleid integraal gericht op preventie is dus hier 
van het grootste belang.  

De Adviesraad Sociaal Domein stelt vast dat het taalachterstandsbeleid, dat volgens de notitie vorm 
moet krijgen in taalstimulerende activiteiten en het betrekken van de ouders/opvoeders daarbij, 
onvoldoende integraal wordt geïmplementeerd. In dit kader adviseren wij u  een koppeling te maken 
met Vitaal SD. De notitie is ons inziens aanbodgestuurd, wat niet voldoet aan het huidige 
uitgangspunt vraaggestuurd oftewel de kanteling “het samen doen”.  

Gelukkig wordt in deze notitie  het belang van ouderbetrokkenheid onderkend. Het verontrust ons 
wel dat deelname van een peuter aan VVE afhankelijk is van de medewerking van de ouders: wat de 
Adviesraad van groot belang acht, is dat er een instrumentarium wordt ontwikkeld wat nodig is om 
ouders die in eerste instantie niet mee willen werken toch tot aktie te bewegen.   

Aan taalachterstand liggen een aantal factoren ten grondslag die niet met het beleid in deze notitie 
op te lossen zijn, zoals opleidingsniveau ouder, herkomst, verblijfsduur, algehele opleidingsniveau 
van de ouders op een bepaalde school, schuldenproblematiek en andere onderliggende 
problematiek. Het is belangrijk te waarborgen dat de geoormerkte gelden ook daadwerkelijk 
toekomen aan de doelgroep.  We spreken dan ook uit dat de juiste KPI’s vastgesteld moeten worden 
om goed te kunnen monitoren.  

 

Als adviesraad betreuren wij het niet verzilveren van de  subsidie ouderbetrokkenheid (4.4.2, p.13), 
beschikbaar gesteld door de lokale overheid, hier moet een analyse plaats vinden wat daar de reden 
van is. 

 

In het kader van continuering van dit beleid willen wij u er ten overvloede op wijzen dat het 
belangrijk is hierop nu alvast te anticiperen, om reden dat de subsidie in 2022 afloopt. 

 



   
 
Wij als leden van de adviesraad willen erbij u op aandringen alle acties te monitoren op basis van 
KPI’s, dit geeft de gelegenheid om beleid te onderbouwen en resultaten te kunnen meten en beleid 
bij te stellen. 

De Adviesraad Sociaal Domein beveelt aan om met inachtneming van bovenstaande overwegingen 
en adviezen het voorgestelde beleid Onderwijsachterstanden 2019-2022 in te voeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein, 

 

Antoine de Ceuster 

 


