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AO Onderwijsachterstanden

Geachte mevrouw Wolbert,
Op donderdag 14 april spreekt u over de toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid.
Ter voorbereiding op dit Algemeen Overleg geven de Brancheorganisatie Kinderopvang, de
MOgroep, de VNG en de PO-Raad u het volgende mee.
Kinderen moeten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Geld voor
onderwijsachterstandenbeleid was én is bedoeld om kinderen met achterstanden extra
ondersteuning te geven waardoor ze een succesvolle (school)loopbaan hebben en op het
niveau komen dat past bij hun talenten. Wij zijn blij dat de staatssecretaris laat
onderzoeken welke indicator(en) er toe doen als het gaat om risico op
onderwijsachterstanden.
Helaas zal een nieuwe gewichtenregeling pas ingaan in schooljaar 2018/2019 en zal de
nieuwe indicator voor het gemeentelijk onderwijsachterstanden naar alle waarschijnlijkheid
per 1 januari 2018 kunnen worden gebruikt. Dit houdt in dat het budget voor
onderwijsachterstanden in het onderwijs tegen die tijd met € 50 miljoen is afgenomen ten
opzichte van het budget in 2015. Ook het gemeentelijk budget voor onderwijsachterstanden
neemt met € 50 miljoen af. Dit houdt in dat er voor deze doelgroep in totaal € 100 miljoen
minder beschikbaar is.
De komende jaren staan gemeenten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen voor grote
uitdagingen. Het budget neemt af terwijl de problematiek niet afneemt. Sterker nog, er
komen leerlingen bij die extra ondersteuning nodig hebben, onder meer
vluchtelingenkinderen. Gezamenlijk spannen deze partijen zich in om
onderwijsachterstanden te voorkomen en te beperken.
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Wij vinden het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar een toekomstbestendig
onderwijsachterstandenbeleid, en dat kost tijd.
Wij vragen u om het huidig budget (2016) voor zowel het gemeentelijke
onderwijsachterstandenbeleid als voor het onderwijs in de vorm van de gewichtenregeling
beschikbaar te houden voor de sectoren zolang er geen nieuwe gewichtenregeling is.
Op deze manier kunnen de scholen, peuterspeelzalen en de kinderopvang de kinderen die
risico op achterstanden lopen een rijke leer- en speelomgeving blijven bieden zodat ook
deze leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen waardoor ze een succesvolle
(school)loopbaan kunnen starten en voortzetten.
Om u inzicht te geven in de verschillende geldstromen in zowel de voorschoolse periode
(gemeente, peuterspeelzalen en kinderopvang) en in het onderwijs hebben we een
infographic gemaakt. Tevens hebben we ter illustratie een portret van een school uit Den
Haag toegevoegd.
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