
-\ .,- 
Gemeente L í 

Schouwen-Duiveland 
"_/-L 

Adviesraad Sociaal Domein 
Aan de heer de Ceuster en de leden 

Ons kenmerk : 161269 Behandeld door : A. Koets 
Uw kenmerk : Doorkiesnummer: 
Uw brief van : 26 augustus 2019 Datum : 2 oktober 2019 
Aantal bijlage(n): 1 Verzenddatum :

3 
Onderwerp : Reactie advies Ondenlvijsachterstanden 2019-2022 

Geachte meneer De Ceuster, geachte leden van de Adviesraad, 

Wij danken u hartelijk voor uw advies voor het Onden/vijsachterstandenbeleid 2019 - 2022. Wij stellen het 
erg op prijs dat u met ons meedenkt en adviezen geeft ten goede van het beleid. Graag reageren wij op 
uw advies. U vindt onze reactie hieronder uiteengezet. 

Ondenivijsachterstandenbeleid is een term die door de Rijksoverheid wordt gehanteerd en waaraan 
middelen zijn gekoppeld. Deze middelen zijn expliciet bestemd voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Wij 
hebben daarom voor de eenduidigheid gekozen om dezelfde naam te hanteren als het Rijk. Ook voor de 
externe partijen met wie wij samenwerken in dit beleidsveld biedt dit duidelijkheid. De middelen voor het 
Onderwijsachterstandenbeleid zijn, zoals u heeft kunnen lezen in het beleidsplan, vanaf 2019 behoorlijk 
verhoogd en waarbij een terugbetalingsverplichting aan het Rijk geldt. Dit maakt tevens dat wij de prioriteit 
hebben gelegd bij het opstellen van een beleidsplan specifiek gericht op ondenivijsachterstanden bij 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Op deze manier maken wij op een planmatige wijze meer werk van het 
voorkomen en bestrijden van ondenivijsachterstanden. 
Echter wij hebben begrip voor uw opmerkingen over taalachterstandsbeleid en laaggeletterdheid. Wij 
streven zoveel als mogelijk naar een integrale aanpak van taalachterstand en laaggeletterdheid. Een 
voorbeeld is een samenwerking tussen de Bibliotheek Oosterschelde, het Taalhuis en SWMO bij het 
vinden en ondersteunen van laaggeletterde gezinnen. 

Wij hechten net als u veel waarde aan vraaggestuurd werken en 'het samen doen'. Het 
Ondenlvijsachterstandenbeleid is dan ook niet alleen van de gemeente, maar ook van de partijen die 
bijdragen aan de doelen van het beleid. ln het afgelopen jaar hebben wij samen met professionals uit het 
beleidsveld dit plan ontwikkeld. Wij kunnen ons daarom niet vinden in uw mening dat het 
Ondenlvijsachterstandenbeleid niet voldoet aan het uitgangspunt vraaggestuurd oftewel de kanteling 'het 
samen doen'. Dat betekent niet dat het beleid nu af is en vraaggestuurd werken niet meer dan nu vorm 
kan krijgen. ln het beleidsplan hebben wij een aantal acties opgenomen waarbij wij verder gaan 
onderzoeken in hoeverre wij met onze partners de aanpak van onderwijsachterstanden kunnen verbeteren 
en uitbreiden. Cruciaal hierbij is aansluiten bij de behoeften, de problematiek en de belevingswereld van 
kinderen en hun ouders. Daar waar mogelijk en nodig wordt een koppeling gelegd met ander beleid. 

Wij vinden het net als u van belang dat zoveel mogelijk doelgroeppeuters deelnemen aan voorschoolse 
educatie. De JGZ stelt nu een werkwijze op voor het indicatie- en verwijzingsproces in afstemming met de 
werkgroep OAB. De registratie van de doelgroeppeuters is inmiddels verbeterd en de samenwerking 
tussen de JGZ en peuteropvang locaties wordt aangescherpt. Hierdoor weet de JGZ en een betreffende 
peuteropvang locatie welke doelgroeppeuter niet gebruik maakt van het aanbod. Er kunnen dan 
vervolgens gerichte acties worden ondernomen om ouders toch te bewegen hun doelgroeppeuter gebruik 
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te laten maken van het aanbod. Maar inderdaad, of een doelgroeppeuter ook gebruik maakt van 
voorschoolse educatie is en blijft de verantwoordelijkheid van de ouders. 

Wat betreft het verzilveren van de subsidie ouderbetrokkenheid kijken wij graag voorruit samen met onze 
partners. ln afstemming met het basisonderwijs hebben wij subsidiemogelijkheden verruimt en duidelijk 
vastgelegd aan welke voorwaarden een subsidieaanvraag dient te voldoen. Het basisonderwijs kan, 
eventueel in samenwerking met kinderopvang, subsidie aanvragen voor het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid bij de taalontwikkeling van hun kind. Een voorwaarde is wel dat het hierbij gaat om 
bewezen effectieve interventies. 
Het is niet onze insteek dat de subsidie afloopt in 2022. Het verstrekken van subsidie is echter wel 
afhankelijk van de middelen die wij van het Rijk krijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat wij de 
subsidiebedragen over een aantal jaar moeten aanpassen. 

Uw advies om alle acties te monitoren nemen wij ter harte. Daar waar mogelijk zullen wij dit doen op basis 
van KPl's. Het ontwikkelen van een monitor is één van de eerste acties die wij oppakken met de 
werkgroep OAB. 

Met inachtneming van uw overwegingen en adviezen hebben wij het Ondervvijsachterstandenbeleid 2019 - 
2022 vastgesteld. U vindt het definitieve Ondervvijsachterstandenbeleid 2019 - 2022 bijgevoegd. 
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