Voor nu en later
Nota onderwijskansenbeleid 2020 – 2023

Voorwoord
‘Voor nu en later’
De centrale doelstelling van het jeugdbeleid in Hillegom is: ‘De jeugd groeit gezond en veilig op. Ze ontwikkelen
hun talenten en kunnen daardoor nu en later naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij.’
Onderwijs is daarbij een basisbehoefte.

Dit onderwijskansenbeleid beoogt meer (ouders van) kinderen te bereiken en ze deel te laten nemen aan
kinderopvang. Het is ook bedoeld om een extra impuls te geven aan de ondersteuning van jonge
Hillegomse kinderen. Het gaat dan om kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben of bij wie een
ontwikkelingsachterstand dreigt.

Laaggeletterdheid beïnvloedt het naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij op een
negatieve wijze. Het is daarom belangrijk dat laaggeletterdheid bestreden wordt, maar nog liever voorkomen.
Daar zetten we samen met het onderwijs en de bibliotheek op in door de Bibliotheek Op School (BOS) te
introduceren. We gaan het leesonderwijs intensiveren.

De derde pijler van dit onderwijskansenbeleid is de ondersteuning aan anderstaligen. Dit gebeurt nu al door
de inzet van taalklassen en de Internationale Schakel Klas (ISK). Een ‘kopklas’ (u leest erover in de nota) kan de
kansen van anderstalige jeugdigen vergroten om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Dit nieuwe onderwijskansenbeleid is een impuls voor de jonge kinderen in Hillegom om hun kansen op een
mooie toekomst te vergroten. Het is belangrijk dat dit verteld en bekend wordt, dat alle ouders hiervan weten.
Communicatie is daarom een belangrijk onderdeel. Daar gaan wij mee aan de slag.

Door nu te ondersteunen, hebben kinderen daar zowel nu als later profijt van!

Namens het college van burgemeester en wethouders,
Fred van Trigt, wethouder onderwijs
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Leeswijzer
Het vorige onderwijskansenbeleid van de gemeente Hillegom stamt uit 2014. Het budget voor de bestrijding van
onderwijsachterstanden werd toen nog gebaseerd op de ‘gewichtenregeling’.
Sinds 1 januari 2019 is de gewichtenregeling vervangen voor een nieuw model op basis waarvan de
onderwijsachterstandsmiddelen worden verdeeld. In dat model krijgt de gemeente Hillegom extra middelen.
Met deze extra middelen kunnen we meer doen voor de kinderen van de gemeente Hillegom. Voor u ligt daarom
de nota onderwijskansenbeleid 2020-2023.

De acties die gemeente Hillegom al deed op het gebied van onderwijskansen willen we graag behouden. Door
de nota heen vindt u daarom kopjes ‘wat doen we al’. Onder deze kopjes staat beschreven wat de gemeente
Hillegom al deed op basis van het vorige beleid. In de nota wordt ook veel nieuw beleid beschreven. Dit
vermelden we onder de kopjes ‘wat gaan we nog meer doen’.

De nota bevat negen hoofdstukken. In hoofdstuk 1 worden de landelijke en lokale ontwikkelen beschreven die
van invloed zijn geweest op de totstandkoming van dit beleid.

In hoofdstuk 2 wordt de integraliteit en samenhang van dit beleid met andere beleidsterreinen beschreven. In
hoofdstuk 3 worden de cijfers m.b.t. onderwijsachterstanden in Hillegom weergegeven. In Hoofdstuk 4 worden
de doelen van het onderwijskansenbeleid beschreven en toegelicht.

De hoofdstukken 5, 6 en 7 beschrijven het inhoudelijke onderwijskansenbeleid. Deze hoofdstukken zijn
opgedeeld in verschillende onderwerpen. Per onderwerp wordt vermeld aan welk doelen de inzet bijdraagt en
worden de kopjes ‘wat doen we al’ en ‘wat gaan we nog meer doen’ beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft het beleid
op voorschoolse educatie, hoofdstuk 6 het beleid op leesbevordering en leesplezier en hoofdstuk 7 het beleid op
onderwijs aan anderstaligen.

Tot slot wordt in hoofdstuk 8 het beleid op marketing en communicatie beschreven en in hoofdstuk 9 wordt een
overzicht van de financiën gegeven.

Daarnaast in voorin deze nota een verklarende woordenlijst opgenomen, waarin de meest voorkomende
vaktermen worden uitgelegd en wordt achterin een samenvatting van alle activiteiten gegeven.
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Verklarende woordenlijst
Asschergelden – Gemeenten krijgen jaarlijks een uitkering in het gemeentefonds om peuteropvangplekken te realiseren voor
peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Vernoemd naar toenmalig minister Lodewijk Asscher
die deze maatregel heeft ingevoerd in 2016.

Auris - Koninklijke Auris groep geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt,
ondersteunt en geeft onderwijs. Auris ontvangt voor een deel van haar taken subsidie vanuit de Rijksoverheid. Daarnaast koopt
gemeente Hillegom aanvullende diensten in bij Auris.

Doelgroepdefinitie – De Wet Primair Onderwijs bepaalt dat de gemeente in overleg met schoolbesturen en directies van
kinderopvang vaststellen welke kinderen in aanmerking komen voor voorschoolse educatie. Door de doelgroep op lokaal niveau
zo goed mogelijk te identificeren kan op maat gewerkt worden aan het bestrijden van onderwijsachterstanden. De gemeente legt
haar doelgroep vast in beleid. Dit wordt de doelgroepdefinitie genoemd.

Gewichtenregeling – Voorheen kregen gemeenten en scholen geld voor onderwijsachterstand op grond van de
gewichtenregeling. Hierbij werd aan een kind een ‘leerlinggewicht’ toegekend op grond van het opleidingsniveau van de
ouders. De administratie en bewijslast van de gewichtenregeling lag bij de scholen. De gewichtenregeling is per 1 augustus 2019
vervallen.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) – Wanneer in het stuk gesproken wordt over de jeugdgezondheidszorg, dan worden de
contactmomenten met de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen op het Centrum voor Jeugd en Gezin bedoeld. Deze
contactmomenten worden ook wel eens bezoeken aan het consultatiebureau genoemd.

Kinderopvangtoeslag – Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de kinderopvang. Deze bijdrage wordt verstrekt
door de belastingdienst. Kinderopvangtoeslag is niet voor iedereen beschikbaar. Je hebt alleen recht op kinderopvangtoeslag
wanneer beide ouders werken, of wanneer je als alleenstaande ouder werkt en het kind op jouw adres woont. De
kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk.

NT1 – Nederlands als eerste taal. NT1-kinderen zijn kinderen die Nederlands als moedertaal hebben.

NT2 – Nederlands als tweede taal. De term wordt vaak gebruikt in relatie tot onderwijs. NT2-onderwijs is het onderwijzen van de
Nederlandse taal aan mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben.

Pedagogisch medewerker (PM) – de pedagogisch medewerker is de leidster in de kinderopvang die zich bezighoudt met het
begeleiden en verzorgen van de kinderen.

Startkwalificatie - Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Taalontwikkelingsachterstand – Wanneer een kind een taalontwikkelingsachterstand heeft verloopt de taalontwikkeling
minder goed dan gemiddeld. De taalontwikkeling verloopt wel normaal, maar langzamer dan bij andere kinderen. Soms komt
dit door aanleg, soms omdat een kind te weinig wordt blootgesteld aan de Nederlandse taal. Voorschoolse educatie richt zich op
het bestrijden van de taalontwikkelingsachterstand, door extra taalaanbod loopt het kind zijn achterstand vaak weer in.

Taalontwikkelingsstoornis – Een taalontwikkelingsstoornis is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. De taal wordt in
de hersenen minder goed verwerkt. Een taalontwikkelingsstoornis is een aangeboren stoornis. Het aanbod van voorschoolse
educatie helpt niet om een taalontwikkelingsstoornis te behandelen. Er is dan een gespecialiseerd behandelaanbod nodig.

Tutor - tutors zijn pedagogisch medewerkers die ingezet worden als extra pedagogisch medewerker op
de groep om kinderen met een achterstand in de ontwikkeling te begeleiden. Zij hebben hiervoor een speciale opleiding
gevolgd.

VE – de afkorting VE staat voor Voorschoolse educatie. Voorschoolse educatie is gericht op kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud, met
een (risico op) onderwijsachterstand en wordt gegeven op een voorschool.

VVE – de afkorting VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. VVE is het programma dat wordt aangeboden aan de groep
van 2,5 tot 7 jaar oud, zowel op de voorschool als de vroegschool.

VVE-programma – Het VVE-programma is een lesmethode die op de voor- of vroegschool gebruikt wordt om achterstanden te
bestrijden. VVE-programma richten zich op een taal-, reken-, sociaal-emotionele- of motorische achterstand.

Voorschool – Een voorschool is een kinderdagverblijf dat voorschoolse educatie aanbiedt.

Vroegschool – Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE.
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Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen
LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN
Asschergelden
In 2016 is het Rijk begonnen met een regeling waarbij 60 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld aan gemeenten voor het
uitbreiden van het voorschoolse aanbod voor peuters waarvan de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Deze
gelden staan ook wel bekend als de ‘Asschergelden’. Gemeente Hillegom gebruikt dit geld om peuteropvangplekken binnen de
kinderopvang te realiseren voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Harmonisatie Peuterspeelzalen en kinderopvang
Op 1 januari 2018 is de wet harmonisatie kinderopvang in werking getreden. Deze wet heeft gezorgd voor de gelijkschakeling van
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, op het gebied van kwaliteitseisen en financiering. Vanaf dat moment wordt er in Hillegom
alleen nog peuteropvang aangeboden door kinderdagverblijven. Ook de subsidiesystematiek die de gemeente Hillegom
gebruikte rondom het financieren van peuteropvang is daarop aangepast naar een kindvolgend budget. Dit is van invloed
geweest op de toeleiding van peuters naar VVE. Niet alle ouders zijn goed bekend met de nieuwe subsidieregelingen van de
gemeente, waardoor ouders soms (ten onrechte) denken dat een peuteropvangplek voor hun kind niet toegankelijk is. Dit leidt
ertoe dat niet alle kinderen peuteropvang bezoeken en dat er potentiële doelgroepkinderen buiten beeld blijven. Het nieuwe
onderwijskansenbeleid zorgt ervoor dat ook die kinderen de peuteropvang gaan bezoeken.

Afschaffing gewichtenregeling
Per 1 januari 2019 heeft het ministerie van OCW een nieuw onderwijsachterstandenbeleid ingevoerd. Hierbij is de
gewichtenregeling vervangen voor een model van het CBS op basis waarvan risico’s op achterstanden bij kinderen in beeld
worden gebracht. Dit nieuwe model heeft tot een herverdeling van de middelen geleid. De gemeente Hillegom krijgt meer
middelen, en ontvangt 270.000 euro, in plaats van 64.000 euro per jaar.

Lokale ontwikkelingen
Coalitieakkoord samen meer bereiken 2018-2022
In het coalitieakkoord ‘Samen meer bereiken’ is afgesproken een beter beeld te krijgen van kinderen met een mogelijke
ontwikkelingsachterstand. Hierbij ligt de eerste signaalfunctie bij de kinderopvang. Hierbij is het de wens het CJG, onderwijs en
de kinderopvang nog beter met elkaar te verbinden. Het vernieuwen van het onderwijsachterstandenbeleid biedt de uitgelezen
kans om een fundering te leggen voor deze samenwerking.

Hoofdstuk 2: Integraliteit
INTEGRALITEIT
Onderwijskansenbeleid grenst aan veel verschillende beleidsterreinen in het sociaal domein. Door oog te hebben voor
integraliteit, kunnen de verschillende beleidsterreinen elkaar versterken. Hieronder lichten we de verbinding tussen de
verschillende terrein kort toe.

Jeugdgezondheidszorg, Jeugdhulp en opvoedondersteuning
Het onderwijskansenbeleid grenst op veel punten aan het jeugdbeleid. Het doel van het onderwijskansenbeleid is om al op
zo jong mogelijke leeftijd kinderen te ondersteunen zodat zo veel mogelijk gelijke kansen worden gecreëerd voor ieder kind.
De verbinding begint al bij de Jeugdgezondheidszorg, waar de kinderen geïndiceerd en toegeleid worden naar voorschoolse
educatie, wanneer er een achterstand wordt opgemerkt. Deze kinderen komen in aanmerking voor extra uren opvang en extra
begeleiding door een VE-tutor. Zodra een kind wordt begeleid door een tutor vindt er ook nog regelmatig contact en afstemming
plaats tussen JGZ, tutor en kinderopvang.
Het onderwijskansenbeleid heeft een preventieve werking. Door al op jonge leeftijd in te zetten op ondersteuning wordt
voorkomen dat een ontwikkelingsachterstand toeneemt. Toch is het niet altijd zo dat (jeugd)zorg helemaal voorkomen kan
worden. In dat geval ondersteunt de tutor bij het vinden van juiste hulp en indien nodig een passende onderwijsplek. Ook het
Jeugd en Gezinsteam kan een rol spelen bij de ondersteuning van een kind of ondersteuning in de opvoeding door de ouders.
Door deze samenwerking tussen professionals kan de inzet van zwaardere jeugdhulp worden voorkomen en nemen de kansen
voor het kind langdurig toe.

Armoede
Voor- en vroegschoolse educatie wordt genoemd in het armoedebeleid van Hillegom. De peuteropvangsubsidie is namelijk één
van de regelingen om peuteropvang toegankelijk te maken voor ieder kind, ongeacht het inkomen van de ouders. Daarnaast
legt het CBS een relatie tussen ouders in schuldhulpverlening en het risico op een onderwijsachterstand bij hun kinderen. Het
is daarom belangrijk om in het onderwijsachterstandenbeleid de financiële drempel naar peuteropvang, voor alle ouders zo
laag mogelijk te maken. De instanties die betrokken zijn bij het bestrijden van armoede worden op de hoogte gebracht van de
mogelijkheden die het onderwijskansenbeleid biedt voor minimagezinnen. Zo kunnen ook zij gezinnen informeren over de
mogelijkheden van het onderwijskansenbeleid.

Laaggeletterdheid
Lage leesvaardigheid op jonge leeftijd kan leiden tot laaggeletterdheid op latere leeftijd. Mensen die moeite hebben met lezen,
schrijven en/of rekenen zijn veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden. Armoede en laaggeletterdheid gaan hand in
hand: laaggeletterdheid is vaak een belemmering om zelfredzaam te zijn en armoede vergroot de kans op laaggeletterdheid.1
Door op jonge leeftijd leesvaardigheid te bevorderen kan laaggeletterdheid voorkomen worden. Het landelijke actieprogramma
Tel mee met Taal om laaggeletterdheid tegen te gaan bevat drie belangrijke onderdelen die in het onderwijsachterstandenbeleid
naar voren komen: BoekStart, VoorleesExpress en Bibliotheek op School.

1

https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/SLS_Rapport_Armoede_web_v.2.pdf
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Hoofdstuk 3: Hillegom in Cijfers
Het CBS heeft een dashboard ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin de
spreiding van kinderen met een risico op onderwijsachterstanden in kaart wordt gebracht op wijkniveau.

Totaal aantal kinderen in Hillegom 2,5 tot 13 jaar2:
Totaal aantal kinderen in Hillegom vallend onder de landelijke doelgroep onderwijsachterstanden:

2065
200

Peuters
Totaal aantal peuters in Hillegom 2,5 tot 4 jaar:

310

Totaal aantal peuters in Hillegom vallend onder de landelijke doelgroep onderwijsachterstanden:

30

Om te bepalen welke kinderen een verhoogd risico op een onderwijsachterstand hebben, wordt gebruik gemaakt van een
model. Hierin worden omgevingskenmerken3 gebruikt die volgens het CBS het risico van een kind op een onderwijsachterstand
voorspellen. Dit betekent niet dat al deze kinderen met een risico op een achterstand ook daadwerkelijk een achterstand
hebben. Daar komt bij dat kinderen die volgens dit model geen risico op een achterstand hebben, in praktijk toch een
achterstand kunnen hebben. Deze cijfers zijn daarom richtlijnen waarmee we werken.

2
3

Peilmoment 1 oktober 2017
Opleidingsniveau van de ouders, herkomst, verblijfsduur van de moeder in Nederland, wel of niet in de schuldsanering, het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op
school

Hoofdstuk 4: Wat willen we bereiken?
DOELEN
1.

Bereik vergroten van peuters in de kinderopvang
Alle kinderen zijn in beeld in het onderwijs. Als er zorgen zijn rondom een kind, dan komt dit vaak op school naar voren. Wanneer
dit moment vervroegd wordt, kan in veel gevallen erger worden voorkomen. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk
kinderen naar de peuteropvang gaan. Een van de doelen van dit beleid is daarom om het makkelijker en aantrekkelijker te
maken voor ouders om hun kind naar de peuteropvang te laten gaan.

2.

Een stevig netwerk bouwen rondom het jonge kind
De gemeente Hillegom streeft ernaar om vroegtijdiger te signaleren of jeugdigen hulp nodig hebben. Door preventief te
handelen, kan zwaardere zorg op een later moment mogelijk voorkomen worden. Daarom willen we de partijen rondom het
jonge kind (JGZ, JGT, Auris, scholen en kinderopvang) met elkaar verbinden. Het is belangrijk dat partijen gezamenlijk optrekken
rondom een kind, zodat het kind tijdig de juiste zorg krijgt.

3.

Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind
Ouderbetrokkenheid thuis is de sterkste voorspeller van leerresultaten van kinderen4. Daarom is het belangrijk ouders goed
te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Indien nodig kan de peuteropvang ouders helpen bij het creëren van een goed
leerklimaat thuis. De samenwerking tussen peuteropvangorganisaties en ouders valt of staat bij goede communicatie. Hierin is
maatwerk en aandacht voor diversiteit belangrijk.

4.

Extra kwaliteit toevoegen aan VVE-locaties
In beginsel ligt de verantwoordelijkheid voor een goede kwaliteit bij de kinderopvangorganisaties zelf. Van gemeenten
wordt wel verwacht dat zij voldoende aanbod VVE bieden en de kwaliteit van de uitvoering van het beleid monitoren en
evalueren. Daarnaast wil de gemeente ook een zekere waarborg dat de doelgroepkinderen bij elke aanbieder een vergelijkbaar
aanbod krijgen van voldoende kwaliteit. Effecten van de VVE zijn namelijk mede afhankelijk van de kwaliteit van de VVE die
geleverd wordt door de voorscholen. Het gaat dan onder meer om de vaardigheden van de pedagogisch medewerkers en
de zorg en begeleiding die de kinderen ontvangen. Daarom wil de gemeente Hillegom investeren in kwaliteit van VVE op
kinderopvangorganisaties.

5.

Doorontwikkelen van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs
Het belangrijkste onderdeel van de relatie tussen kinderopvang en onderwijs is het realiseren van de doorgaande leerlijn. Een
doorgaande lijn heeft een positieve invloed op kinderen, ze voelen zich snel thuis op school en de leerkracht is op de hoogte
van de behoeften van het kind. Gemeente Hillegom faciliteert de kinderopvangorganisaties en scholen in het maken van
samenwerkingsafspraken met elkaar rondom de overdracht van kinderen. Hierbij dient extra aandacht te zijn voor de overdracht
van VVE-kinderen.

4

Desforges, C., & Abouchaar, A. (2003). The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievements and adjustment: A literature review.
London: Department for Education and Skills.
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Leesbevordering en leesplezier bij alle kinderen
Kinderen die veel lezen scoren hoger op de Cito-toetsen5, zijn beter in begrijpend lezen, spelling, grammatica6 en schrijven en
kennen meer woorden7. Lezen is dus goed voor kinderen. Toch zijn niet alle kinderen in het basisonderwijs enthousiast over
lezen. Uit de gegevens van de landelijke Monitor de Bibliotheek op school blijkt dat het leesplezier afneemt in hogere groepen,
in groep 8 bijna een kwart van de leerlingen thuis zelden of nooit een boek leest en ruim 20% van de jongens vindt lezen niet
leuk, tegenover 10% van de meisjes. Door in te zetten op leesbevordering en leesplezier wordt taalontwikkeling integraal
gestimuleerd.

Extra inzet voor anderstalige kinderen
In Hillegom wonen veel kinderen die Nederlands als tweede taal hebben. Sommige kinderen worden hier geboren, maar
groeien op met een andere moedertaal dan Nederlands. Andere kinderen komen hier pas op latere leeftijd wonen. Voor de
ontwikkelkansen van deze kinderen is het belangrijk dat zij zo snel en goed mogelijk de Nederlandse taal leren.

5
6
7

Kortlever & Lemmens, 2011
Bus & Mol, 2011
Bus & Mol, 2011

Hoofdstuk 5: Voorschoolse Educatie
5.1. 960 UUR VOORSCHOOLSE EDUCATIE
Wat is het doel?
Bereik vergroten van peuters in de kinderopvang
Een stevig netwerk bouwen rondom het jonge kind

Wat doen we al?
Tot 1 augustus 2020 hadden gemeenten de plicht om 10 uur per week VE te bieden aan doelgroeppeuters. Gemeente Hillegom
bood 10 uur peuteropvang per week, gedurende 40 weken per jaar aan zowel de peuters met als zonder VE-indicatie.

Wat gaan we nog meer doen?
Vanaf 1 augustus 2020 zijn gemeenten verplicht om samen met de aanbieders van peuteropvang (minimaal) 960 uur
voorschoolse educatie aan te bieden aan doelgroeppeuters, tussen de 2,5 en 4 jaar. Dit komt verdeeld over 40 weken per jaar, op
16 uur per week. Organisaties krijgen de vrijheid om de 960 uur binnen hun eigen bedrijfsmodel vorm te geven. Hierbij dienen
ze wel te voldoen aan de randvoorwaarden die vanuit het ministerie van OCW zijn meegegeven. Er telt maximaal 6 uur per dag
mee voor VE en de VE moet over minimaal 3 dagdelen uitgespreid worden. In Hillegom zullen de kinderdagverblijven naar
verwachting gaan werken met 3 dagdelen van 5 uur en wordt het aanbod uitgebreid van 40 weken per jaar naar 48 weken per
jaar. Voor peuters zonder VE-indicatie blijft het gesubsidieerde aanbod van 10 uur per jaar beschikbaar.

Activiteit: subsidieregeling aanpassen zodat 16 uur VE beschikbaar komt voor de kinderen die onder de
doelgroepdefinitie vallen.

5.2. INZET TUTOR
Wat is het doel?
Een stevig netwerk bouwen rondom het jonge kind
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind
Extra kwaliteit toevoegen aan VVE-locaties

Wat doen we al?
Gemeente Hillegom kende geen vergelijkbare inzet tot op heden.

Wat gaan we nog meer doen?
Gemeente Hillegom introduceert de VE-tutor in het Hillegomse VE-beleid. Een tutor is een pedagogisch medewerker die kinderen
met een achterstand individueel kan begeleiden bij het stimuleren van de ontwikkeling. De tutor heeft elke week een individueel
begeleidingsmoment met de doelgroeppeuter op de groep. De tutor is in dienst bij kinderopvangorganisatie die VE aanbiedt. De
rol van de tutor is in ieder geval:
-

Het observeren en zo nodig indiceren van peuters wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van de peuter op één van de
VE-gebieden;
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-

Het maken van een handelingsplan met individuele doelen voor de peuter;

-

Het daadwerkelijk werken met de peuter om de doelen te behalen;

-

Half jaarlijkse evaluatie van de inzet samen met pedagogisch medewerkers en ouders, zijn de doelen behaald of is extra inzet
nodig?;

-

Terugkoppeling van de voortgang aan het CJG;

-

Het afronden van de begeleiding en voorbereiden van de warme overdracht van de peuter naar het (speciaal) onderwijs.

Activiteit: Introduceren van de VE-tutor op de Hillegomse VE-locaties

5.3. DOELGROEPDEFINITIE
Gemeenten stellen een doelgroepdefinitie vast om te bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor voor- en vroegschoolse
educatie. Gemeenten hebben veel vrijheid in het bepalen van hun doelgroepdefinitie. De doelgroep kan zien op feitelijke
achterstanden, maar ook op risicogroepen.
Het aantal kinderen dat minimaal onder de doelgroepdefinitie moest vallen was voorheen gelieerd aan de gewichtenregeling.
Deze regeling wordt met ingang van 2019 niet meer gehanteerd door het rijk. Per 1 januari 2019 wordt het aantal kinderen
met een verhoogd risico op een onderwijsachterstand bepaald aan de hand van een model van het CBS.8 Factoren die daarin
meegenomen worden zijn:
-

Opleidingsniveau van ouders

-

Herkomst

-

Verblijfsduur van de moeder in Nederland

-

Wel of niet in de schuldsanering

-

Het gemiddelde opleidingsniveau van de moeders op school.

Wat is het doel?
Bereik vergroten van peuters in de kinderopvang

Wat doen we al?
In gemeente Hillegom werd al een brede doelgroepdefinitie gehanteerd, die naast de taalachterstand ook andere
ontwikkelingsachterstanden bevatte. Wel werd er alleen inzet gepleegd voor kinderen met een feitelijke achterstand.

Wat gaan we nog meer doen?
Vanuit het oogpunt van preventie en het model van het CBS met risicofactoren is de doelgroepdefinitie van de gemeente
Hillegom opnieuw gedefinieerd. Naast kinderen met een feitelijke achterstand zijn ook kinderen met een risico op een
achterstand en kinderen met aanvullende problematiek toegevoegd.
Kinderen met een risico op een achterstand hebben niet per definitie dezelfde intensieve begeleiding nodig als kinderen met een
feitelijke achterstand. Daarom werkt de gemeente Hillegom met meerdere doelgroepen binnen haar doelgroepdefinitie. Bij elke
doelgroep hoort een andere inspanning.

8

Achterstandsleerlingen per gemeente zijn te raadplegen via dit dashboard: https://dashboards.cbs.nl/v1/onderwijskansen_180543/

Doelgroep 1: Kinderen met een risico op een achterstand aan de hand van een of meer van de volgende factoren:
-

Ouders hebben geen startkwalificatie.

-

Ouders hebben (geen recht op kinderopvangtoeslag en) een inkomen lager dan € 25.515,- bruto per jaar9.

-

Één of beide ouders zitten in schuldsanering.

-

Één of beide ouders hebben Nederlands als tweede taal

Inzet voor deze kinderen: Kinderen die in deze categorie vallen volgen 16 uur VVE per week.

Doelgroep 2: Kinderen met een feitelijke achterstand op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling of
motorische ontwikkeling.

Inzet voor deze kinderen: Kinderen die in deze categorie vallen volgen 16 uur VVE per week en worden één keer per week
begeleid door de tutor.

Doelgroep 3: Kinderen met een feitelijke achterstand op het gebied van één of meer van bovenstaande gebieden en aanvullende
problematiek.

Inzet voor deze kinderen: Kinderen die in deze categorie vallen volgen 16 uur VVE per week, worden één keer per week beleid
door de tutor en worden extra uren ondersteund door de tutor in het vinden van de juiste ondersteuning voor de aanvullende
problematiek.

5.4. TOELEIDING
De term toeleiding wordt gebruikt wanneer we spreken over het verwijzen van kinderen naar peuteropvang of VVE. De gemeente
Hillegom verstaat onder toeleiding niet alleen het verwijzen naar VVE, maar ook het verwijzen naar peuteropvang in het
algemeen. De gemeente Hillegom streeft een bereik van 100% na. Dat wil zeggen dat de gemeente wil dat 100% van de peuters
een vorm van peuteropvang bezoeken. Daarnaast worden niet alleen kinderen met een feitelijke achterstand toegeleid naar VVE,
maar ook kinderen met een risico daarop. Het is belangrijk op dit punt de aansluiting te maken met het armoedebeleid, omdat
kinderen uit gezinnen met een sociaal minimum ook tot de risicogroep behoren.

Wat is het doel?
Bereik vergroten van peuters in de kinderopvang

Wat doen we al?
Toeleiding door de JGZ
De JGZ heeft het grootste bereik onder gezinnen met peuters. Tijdens de bezoeken aan het CJG (voorheen consultatiebureau)
worden in principe alle kinderen gezien gedurende meerdere contactmomenten. Het JGZ adviseert alle ouders van peuters om
hun kind naar een voorschoolse voorziening te gaan. Indien er financiële redenen zijn om de peuteropvang niet te bezoeken kan
de JGZ wijzen op de subsidiemogelijkheden.
Wanneer een risico op, of een feitelijke achterstand wordt geconstateerd dan wordt toegeleid naar VVE. Keuzevrijheid van de
ouders staat ook hierbij centraal. Wanneer ouders er niet voor kiezen om hun kind naar een vorm van peuteropvang of VVE te
laten gaan, dan registreert de JGZ dit, samen met de reden. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan de gemeente.

9

130% sociaal minimum
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Toeleiding door peuteropvangorganisaties
Peuteropvangorganisaties kunnen ook een achterstand signaleren bij een kind. Allereerst gaan zij daarover in overleg met ouders
en betrekken daarbij de JGZ. De JGZ kan dan vervolgens de indicatie stellen.

Wat gaan we nog meer doen?
Toeleiding door de JGZ uitbreiden
Soms lukt het gezinnen niet om zelf peuteropvang en VVE te regelen voor hun peuter. De redenen hiervoor kunnen divers zijn.
In dat geval kan de JGZ contact opnemen met een vast contactpersoon bij de voor de ouders dichtstbijzijnde peuteropvang
of VVE-locatie. Wanneer ouders hiervoor toestemming geven, geeft de JGZ de contactgegevens van het gezin door aan deze
contactpersoon en neemt de peuteropvangorganisatie het initiatief om ouders te helpen en begeleiden bij de inschrijving van
hun peuter.

Toeleiding door JGT
Sommige gezinnen krijgen begeleiding door het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Het JGT staat in nauw contact met de JGZ, scholen
en jeugdhulporganisaties. Toeleiding vanuit het JGT naar VE of peuteropvang zal altijd in samenwerking met de JGZ gaan.

Toeleiding door peuteropvangorganisaties/Tutor10
Wanneer de kinderopvangorganisatie waar het kind geplaatst is zorgen heeft over de ontwikkelingen van het kind, dan kan de
VVE-tutor gevraagd worden om te observeren. Deze tutor kan na observatie het kind indiceren en, na toestemming van ouders,
begeleiden.

Toeleiding of verwijzing door Auris
Soms zijn er zorgen over of wordt opvallend gedrag geconstateerd bij een kind. Wanneer JGZ of de tutor er niet de vinger op
kunnen leggen wat er met een kind aan de hand is kan observatie bij Auris aangevraagd worden. Auris kan het kind toeleiden
naar VVE of andere stappen ondernemen, bijvoorbeeld doorverwijzen naar het spreekuur van het auditief centrum bij het LUMC.

Toeleiding door sociale instanties
Sociale instanties zoals vluchtelingenwerk, ISD of welzijnskompas begeleiden veel gezinnen waarbij één of meer risicofactoren
op een achterstand aanwezig zijn. Door deze instanties goed op de hoogte te brengen van de mogelijkheden binnen het
onderwijskansenbeleid bereiken we meer gezinnen. De sociale instanties kunnen doorverwijzen naar peuteropvang, maar niet
daadwerkelijk een VE-indicatie afgeven.

5.5. OUDERBETROKKENHEID
Een goede stabiele thuisomgeving is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. De gemeente Hillegom wil daarom
inzetten op ondersteuning van ouders bij ontwikkelingsstimulering thuis. Instellingen, zoals de school, voorschool of
opvoedondersteuning, kunnen ouders helpen met het bieden van zo’n stabiele thuisomgeving. Daarvoor is het belangrijk dat
organisaties werken aan een goede band met ouders. Er is geen standaard stappenplan voor het opbouwen van een relatie
met ouders en daarom is het belangrijk oog te hebben voor de achtergrond van de ouders. De gemeente Hillegom biedt hier
handvatten voor. Daarbij benadrukt de gemeente Hillegom dat wanneer kinderen gesubsidieerde VE volgen, ouders zich ook
inzetten om hieraan een zo groot mogelijke bijdrage te leveren.

10 Meer achtergrond over de inzet van de VVE-tutor wordt gegeven in het hoofdstuk ‘Coördinatie en uitvoering’.

Wat is het doel?
Ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind
Leesbevordering en leesplezier bij alle kinderen
Extra inzet voor anderstalige kinderen

Wat doen we al?
VoorleesExpress
De VoorleesExpress laat vrijwilligers twintig weken langsgaan bij gezinnen om voor te lezen en te helpen kinderen meer te
stimuleren met taal. De vrijwilliger is daarbij coach voor de ouders en streeft ernaar dat zij zelf hun kinderen kunnen voorlezen en
stimuleren in de taalontwikkeling.
Op dit moment kunnen 20 gezinnen per jaar meedoen in Hillegom met de VoorleesExpress.

Wat gaan we nog meer doen?
Gesprekken met ouders
Voorscholen die het VVE beleid uitvoeren, voeren bij de start van de VVE een intake-gesprek met de ouders waarin de volgende
zaken betreffende het VVE-beleid aan de orde komen.
-

Het belang van delen van gegevens over het kind met andere partijen. Het gaat hierbij om het delen van gegevens met de
gemeente, de basisschool en het CJG.

-

Het belang van thuis oefenen.

-

Uitleg en ondersteuning bij de oefeningen.

-

Informatie over de voorleesexpress indien van toepassing.

Daarnaast voeren de voorscholen minimaal twee keer per jaar een 10 minuten gesprek met ouders van VVE-kinderen. Ook
krijgen ouders elke zes weken een nieuwe oefening mee naar huis.

Focus en inzet op de ouderpopulatie
Voor een succesvolle samenwerking met ouders is een goede band en partnerschap tussen de peuteropvangorganisatie en
ouders belangrijk. Hierbij is aandacht voor diversiteit en de achtergrond van ouders erg belangrijk. Het leren kennen van de
ouders en begrip voor de achtergrond van ouders is de eerste stap in het opbouwen van een band met ouders.

Bij het uitvoeren van het beleid op ouderbetrokkenheid, is er bij de kinderopvangorganisaties voldoende oog voor de
achtergrond van ouders. Hieronder beschrijven we drie voorkomende groepen in Hillegom. Deze beschrijvingen zijn niet
uitputtend en dienen alleen als handvat voor de instellingen.

Kapitaal krachtige ouders
Kinderen van ouders met veel financieel, cultureel en sociaal kapitaal zijn in het voordeel ten opzichte van andere kinderen. Deze
ouders zijn vaak hoger opgeleid en maken daardoor vaak al optimaal gebruik van het aanbod wat voor hun kind beschikbaar is.
Vaak weten deze ouders zelf ook al goed hoe zij een stimulerende omgeving kunnen creëren voor hun kind.

Laaggeletterde en laagtaalvaardige ouders
Bij het stimuleren van ouderbetrokkenheid van laaggeletterde en laagtaalvaardige ouders moet de nadruk liggen op wat ouders
kunnen, zodat zij toch intensief betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van hun kind. Wanneer ouders basisvaardigheden
als lezen en schrijven missen, kunnen zij uitgedaagd worden hun kind verhalen te vertellen aan de hand van praatplaten of
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liedjes met ze te zingen. Bovendien zijn er tegenwoordig veel apps beschikbaar voor laaggeletterde ouders. Het loont om
laaggeletterde ouders specifieke aandacht te geven, waarbij ze uitgelegd wordt hoe zij hun kind thuis kunnen helpen en
stimuleren. Ouders worden gewezen op het aanbod van gemeente Hillegom voor laaggeletterde volwassenen.

Anderstalige ouders (met een migratieachtergrond)
De anderstalige gezinnen die in Hillegom wonen, zijn met name Poolse gezinnen en statushouders.

Poolse gezinnen
De eerste groep zijn de Poolse gezinnen die als arbeidsmigrant naar Nederland zijn gekomen. Veel jonge stellen hebben zich
blijvend in de regio gevestigd en krijgen hier kinderen. Het is voor de gemeente en het CJG als eerste erg belangrijk om deze
ouders te bereiken zodat zij hun kinderen naar een vorm van peuteropvang brengen, zodat het kind zo jong mogelijk met de
Nederlandse taal in aanraking komt. Om Poolse ouders thuis te laten oefenen met de kinderen zijn er mappen met oefeningen
in het Pools beschikbaar. Ook kunnen ouders gestimuleerd worden hun kinderen voor te lezen in hun thuistaal. Het voorlezen
draagt bij aan het vergroten van de taalontwikkeling en woordenschat in de thuistaal. Een goede basis in de thuistaal is weer
nodig om de tweede taal goed aan te leren.
Naast de taal zijn er verschillen tussen een Nederlandse opvoeding en een Poolse opvoeding. Het is belangrijk hier oog voor
te hebben. In de Bollenstreek is Stichting Kreda actief. Kreda biedt trainingen om de communicatie tussen Nederlandse
organisaties en Poolse inwoners te verbeteren. Zij hebben van de gemeente Hillegom subsidie ontvangen om taalcursussen
Nederlands, individuele ondersteuning en bijlessen Nederlands te geven. Ook hebben zij een mentorprogramma. In
netwerkbijeenkomsten die de gemeente organiseert zal Kreda betrokken worden om workshops te verzorgen.

Statushouders
In Hillegom zijn de afgelopen jaren verschillende groepen statushouders komen wonen. De statushouders zijn in aanpak niet
over één kam te scheren. Wat wel voor de meeste statushouders geldt is dat zij nog erg moeten wennen aan de Nederlandse
cultuur en dat alles nieuw voor ze is. Vaak moeten ouders die hun kinderen naar de opvang brengen nog inburgeren en wanneer
ouders klaar zijn met inburgeren hebben zij de neiging hun kind weer van de opvang af te halen, terwijl het in het belang van de
ontwikkeling van het kind is, om op de opvang te blijven. Subsidiëring maakt het voor de ouders financieel mogelijk om hun kind
naar VE te laten gaan. Soms is er bij deze gezinnen sprake van trauma’s. Ouders en/of kinderen kunnen dan via het loket van de
gemeente toegeleid worden naar hulp.11

Om de (voor)scholen te helpen bij het leren kennen van de gebruiken en culturen van anderstalige ouders gaat de gemeente
Hillegom bijeenkomsten organiseren in het teken van andere culturen en omgang met anderstalige ouders.

Ouders spelen ook een belangrijke rol in de warme overdracht. Zie hiervoor het onderdeel ‘doorgaande lijn’.

5.6. VVE-PROGRAMMA
Volgens het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ is in de voorschoolse periode een programma vereist
waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit programma noemen we ook wel het ‘VVE-programma’.

11 Meer hierover onder het kopje ‘externe zorg’.

Wat is het doel?
Extra kwaliteit toevoegen aan de peuteropvang

Wat doen we al?
In Hillegom werken alle kinderopvangorganisaties met een VVE-programma. De kinderopvangorganisatie krijgt van de gemeente
Hillegom de vrijheid om te kiezen voor een eigen programma. Kinderopvangorganisaties kiezen vaak een programma dat past
bij het karakter van de kinderopvang. Het behoud van het eigen karakter van de verschillende kinderopvangorganisaties is
belangrijk om ouders een zo ruim mogelijke keuzevrijheid te geven. De gemeente Hillegom stelt daarom geen nadere eisen aan
het hebben van een VVE-programma, anders dan de al landelijk geldende eisen.

Wat gaan we nog meer doen?
Tutoren en bijscholing

De scholing van de VVE-tutoren is centraal geregeld. Deze opleiding wordt verzorgd door Auris en betaald door de gemeente.
Ook de bijscholing van de pedagogisch medewerkers wordt centraal geregeld door Auris. Zo wordt gewaarborgd dat alle
medewerkers die werken aan de ontwikkeling van een VVE-kind hetzelfde niveau hebben.

Activiteit: We subsidiëren de scholing van de tutoren en de bijscholing van de pedagogisch
medewerkers die werken op de VE-groep.

5.7. EXTERNE ZORGSTRUCTUUR
Gemeenten zijn, in het kader van integraal jeugdbeleid, verantwoordelijk voor een sluitend netwerk van zorgverleners, zodat
kinderen op effectieve en efficiënte wijze de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen. In de gemeente Hillegom zijn hiervoor de Jeugd- en gezinsteams (JGT) opgericht. De JGT’s voeren regie in een gezin
in het kader van 1gezin1plan1regisseur. Dit dient te voorkomen dat meerdere organisaties langs elkaar heen werken rondom een
gezin, zonder dat van elkaar te weten.

Wat is het doel?
Een stevig netwerk bouwen rondom het jonge kind

Wat doen we al?
Kinderopvangorganisaties hebben een goede relatie met de JGZ en weten de jeugdverpleegkundige te vinden als er afstemming
nodig is.
Hillegom neemt logopediepakket 2 af bij de JGZ. Onderdeel hiervan is dat elke peuteropvangorganisatie twee keer per jaar
bezocht worden door een logopedist voor observatie. Ook worden de VVE-kinderen door de JGZ gemonitord.

Wat gaan we nog meer doen?
In praktijk blijkt het voor kinderopvangorganisaties lastig om erachter te komen of er een JGT of andere hulpverlening actief is
in het gezin. Ook is er geen periodiek overleg met de JGZ. Daarom is het van belang een overlegstructuur in te richting waarin
zorgenkinderen, met toestemming van de ouders, integraal toegeleid kunnen worden naar de juiste zorg.
Hiervoor wordt twee keer per jaar een plusoverleg georganiseerd, waarbij zorgenkinderen, met toestemming van de ouders,
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worden besproken door tutoren en CJG. Het CJG vormt hierbij de schakel naar de JGTs, de tutoren de schakel naar de
kinderopvangorganisaties.

5.8. INTERNE KWALITEITSZORG
Kinderopvangorganisaties zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun kwaliteit. De gemeenten dienen wel het eigen
beleid, de afspraken met organisaties en de uitvoering van het beleid regelmatig te evalueren. De gemeente Hillegom monitort
de kwaliteit op verschillende manieren.

Wat is het doel?
Extra kwaliteit toevoegen aan de VVE-locaties

Wat doen we al?
Verantwoording aan gemeente
Het toezicht op de basisvoorwaarden vindt plaats door de GGD. Hier wordt jaarlijks op geïnspecteerd en gerapporteerd aan de
gemeente. Daarnaast vraagt de gemeente een jaarlijkse rapportage aan de VE-organisaties waarin zij onder meer beschrijven
hoe zij de interne kwaliteitszorg vormgeven.

Wat gaan we nog meer doen?
Bijscholing
Om de kwaliteit van de VE-medewerkers op peil te houden is het wenselijk de VE-medewerkers jaarlijks bij te scholen. In overleg
met de VE-coördinator wordt jaarlijks besproken wat wenselijk en nodig is aan bijscholing om het niveau te verhogen of op peil
te houden. De gemeente stelt middelen beschikbaar voor de financiering hiervan.

Overlegstructuur en evaluatie
De gemeente Hillegom vindt het erg belangrijk in gesprek te zijn met de organisaties die het VVE-beleid uitvoeren. Hiertoe is een
overlegstructuur in het leven geroepen. Er zijn meerdere niveaus van overleg:

Beleidsniveau
Tweemaal per jaar gaan beleidsmedewerker en organisaties met elkaar in overleg over de uitvoering van het VE-beleid. Hierin
wordt in ieder geval de tutor-begroting en toeleiding van kinderen naar VE besproken. Daarnaast kunnen wisselende actuele
beleidsonderwerpen aan de orde komen.

Uitvoerend niveau
Zes keer per jaar komen de tutoren bij elkaar om de praktische uitvoering van het VE-beleid te bespreken. Dit zal in het begin
met name in de vorm van intervisie plaatsvinden. Hierbij zal Auris aansluiten om de tutoren te begeleiden en te ondersteunen.
Daarnaast zullen twee van de zes bijeenkomsten (ieder half jaar) in het teken staan van overleg op kindniveau met het CJG.

Evaluatie
De eerste jaren is het wenselijk continue bij te kunnen sturen op het beleid en de uitvoering hiervan. Het evaluatiedocument
wordt daarom gedurende het jaar opgebouwd en aan het einde van elk kalenderjaar vastgesteld.

Activiteit: we zetten een stevige overleg structuur op met alle partners die werken rondom het
jonge kind.

5.9. DOORGAANDE LIJN
Het moment van overgang naar de basisschool is een kwetsbaar moment voor kinderen met een onderwijsachterstand of extra
zorgbehoeften. Een goede overdracht van de voorschool naar de basisschool is cruciaal voor succesvolle VE. Dit noemen we de
doorgaande lijn.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de organisatie van een doorlopende leerlijn van
voorschoolse naar vroegschoolse educatie.

Wat is het doel?
Doorontwikkelen van de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs

Wat doen we al?
Voor ieder kind wordt door de peuteropvangorganisatie een overdrachtsformulier ingevuld en deze wordt aan school gegeven.

Wat gaan we nog meer doen?
Voor elk VE-kind dat naar de basisschool gaat dient een ‘warme overdracht’ plaats te vinden. Dit betekent dat er een mondelinge
overdracht is tussen de basisschool, de mentor van het kind op het kinderdagverblijf en de ouders van het kind. Dit vindt plaats
door middel van een gesprek op school. Als het nodig is schuift de tutor ook aan.

Activiteit: Doorontwikkelen van de warme overdracht en doorgaande leerlijn.

5.10 LOGOPEDIE EN TAALONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
Het doel van logopedische zorg is de vroegtijdige opsporing en signalering van kinderen met problemen op het gebied van stem,
spraak, taal, gehoor en mondgedrag om ernstige problemen later te voorkomen. De logopedische zorg gaat verder dan het
bestrijden van taalachterstanden door voorschoolse educatie. Taalontwikkelingsstoornissen zijn een van de meest voorkomende
aandoeningen. Tijdig signaleren en behandelen van deze stoornis voorkomt uitstroom naar speciaal onderwijs, voortijdige
schooluitval en gedragsproblemen.

Wat is het doel?
Een stevig netwerk bouwen rondom het jonge kind.
Extra kwaliteit toevoegen aan VVE-locaties.

Wat doen we al?
De logopedische inzet in Hillegom bestaat uit een combinatie van 2 pakketten: het basispakket en het uitbreidingspakket VVE in
Beeld. Deze pakketten worden ingekocht bij de GGD, de uitvoering wordt gedaan door de jeugdgezondheidszorg op het CJG.
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Wat gaan we nog meer doen?
We gaan samenwerken met Auris. Auris is een organisatie gespecialiseerd in taal- en spraakproblematiek. Zij onderzoeken,
behandelen, ondersteunen en geven onderwijs. Ze geven ambulante behandeling, ondersteuning en advies op
kinderopvanglocaties en in gezinnen. Daarnaast bieden zij het opleidingstraject aan voor de tutoren en scholen ze pedagogisch
medewerkers op de groep.
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Hoofdstuk 6: Leesbevordering en
leesplezier
Lezen is belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek heeft onder meer aangetoond dat kinderen die veel lezen beter zijn in
begrijpend lezen, spelling, grammatica en schrijven12, maar ook dat zij hoger scoren op Cito-toetsen taal, wiskunde en
studievaardigheden13. Lezen wordt soms gezien als vanzelfsprekendheid, maar 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met
lezen, schijven en/of rekenen. 1,3 miljoen van hen zijn laaggeletterd.
Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid begint bij leesplezier. Want hoe belangrijk lezen
ook is, niet alle kinderen zijn enthousiast over het lezen van een boek. Basisschoolleerlingen gaan minder lezen naarmate ze
ouder worden, in groep 8 leest bijna een kwart van de leerlingen thuis zelden of nooit een boek. Uit de monitor Bibliotheek op
school blijkt dat op scholen zelden sprake is van een echte leescultuur. Terwijl het hebben van een sterke leescultuur op school
het lezen in de vrije tijd ook beïnvloedt.
In samenwerking met de scholen en Bibliotheek Zuid-Kennemerland zetten we in op leesbevordering en leesplezier vanaf de
jongste leeftijd.

Wat is het doel?
Leesbevordering en leesplezier bij alle kinderen

Wat doen we al?
BoekStart
Iedere ouder ontvangt wanneer het kind drie maanden is een brief met een waardebon voor BoekStart. Hiermee ontvangt
de ouder een gratis lidmaatschap van de bibliotheek voor de baby en het BoekStartkoffertje met boekjes en een cd. In de
bibliotheek is er een speciale BoekStarthoek met boekjes voor baby’s. Zo wordt het voorlezen op jonge leeftijd al gestimuleerd.
Dat het voorlezen van baby’s, baby’s slimmer maakt is inmiddels bewezen.14

Voorleesexpress
Sinds 2018 is de VoorleesExpress actief in Hillegom. De VoorleesExpress komt 20 weken lang, 1 uur per week bij gezinnen thuis
om voor te lezen, samen te lezen en taalspelletjes te doen. Hierbij geven zij ouders ook handvatten om het voorleesritueel over
te nemen. De VoorleesExpress werkt samen met basisscholen, kinderdagverblijven, vluchtelingenwerk en het CJG. Jaarlijks
worden zo’n 20 gezinnen in Hillegom aangemeld voor de VoorleesExpress. De VoorleesExpress wordt deels gefinancierd door de
gemeente Hillegom uit de OAB-middelen.

Wat gaan we nog meer doen?
Bibliotheek op School
De Bibliotheek op School is een programma, waarbij een mooie uitdagende bibliotheek in school gecreëerd wordt met een
regelmatig wisselende collectie. Daarnaast worden vanuit de bibliotheek leesconsulenten op school ingezet om het plezier in
lezen bij kinderen te vergroten. Hierbij is er elke dag aandacht voor lezen en boeken en ontstaat er een echte ‘leescultuur’ op
school. Door elke dag aandacht te hebben voor het lezen, door te praten over boeken of spelletjes te doen met boeken, komen
kinderen erachter welke boeken ze wel en niet leuk vinden om te lezen. Dit vergroot het leesplezier bij de kinderen.
12 Kortlever & Lemmens, 2011
13 Bus&Mol, 2011
14 https://www.lezen.nl/sites/default/files/bs%20maakt%20babys%20slimmer.pdf

De Bibliotheek op School is een samenwerking tussen gemeenten, bibliotheken en scholen. Elk van deze drie partijen is nodig
om het programma tot een succes te maken. Gezamenlijk worden de jaarlijkse doelen per school bepaald en elke partij draagt
zijn steentje bij in de uitvoering. Voor de gemeente ligt hier met name een faciliterende en financierende rol. De bibliotheek
heeft een coördinerende rol en brengt expertise. De scholen maken voldoende tijd vrij om de Bibliotheek op School echt tot
een succes te maken. Deze rolverdeling leggen we vast in een convenant. De uitrol op de basisscholen in Hillegom zal gefaseerd
plaatsvinden in de komende jaren.

Activiteit: We realiseren de ‘Bibliotheek op School’ op alle basisscholen in Hillegom en sluiten daartoe
een convenant.
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Hoofdstuk 7: Anderstaligen
Kinderen met een migratieachtergrond of een andere thuistaal dan Nederlands, hebben meer risico op een
onderwijsachterstand. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van deze achterstand bij het onderwijs ligt, wordt er
in het onderwijskansenbeleid wel aandacht besteed aan deze groep. Gemeenten kunnen namelijk ondersteunen en faciliteren
bij het vormgeven van onderwijs aan anderstaligen.
Zoals ook bij het thema ouderbetrokkenheid beschreven, zijn er twee groepen te onderscheiden in Hillegom. De Poolse kinderen
hebben in Polen al van jongst af aan onderwijs genoten en spreken vaak ook al goed Engels. Dit maakt dat zij makkelijker thuis
zijn in het Nederlandse onderwijssysteem en dat de uitdaging met name bij het leren van de Nederlandse taal ligt.
Voor de vluchtelingenkinderen is het anders. Sommige kinderen zijn in het land van herkomst nooit naar school geweest, niet
geletterd en alles is nieuw voor ze. Daarnaast hebben ze vaak trauma’s opgelopen, of zijn ze tijdens de vlucht familieleden
kwijt geraakt. De achtergrond van deze kinderen werkt ook door op school, zonder goede ondersteuning en hulp komen deze
kinderen niet aan leren toe. Onderwijs en jeugdhulp raken hier aan elkaar.

Wat is het doel?
Extra inzet voor anderstalige kinderen

Wat doen we al?
Taalklassen
Het samenwerkingsverband primair onderwijs Duin- en Bollenstreek heeft ervoor gekozen in regionaal verband een taalklas op
te richten voor het primair onderwijs. Deze taalklassen zijn bedoeld voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar, die korter dan één jaar
in Nederland wonen en de Nederlandse taal nog niet spreken. Deze taalklas is onderdeel van de Victorschool in Noordwijkerhout
en daarmee onderdeel van Sophia Scholen. Het grootste deel van de leerlingen is statushouder of arbeidsmigrant. In taalklassen
wordt voltijd onderwijs geboden aan deze kinderen, waarbij zij een jaar lang intensief NT2 onderwijs krijgen. Na dit jaar op de
taalklas stromen zij in, in het reguliere onderwijs, een basisschool in hun eigen dorp.
Het Samenwerkingsverband en de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek werken met elkaar samen in de stuurgroep
nieuwkomers. Doel van deze stuurgroep is om in de regio een dekkend netwerk van taalonderwijs aan te bieden voor
anderstalige kinderen. De stuurgroep werkt vanuit de uitgangspunten van de PO-raad die beschreven staan in ‘Ruimte voor
nieuwe talenten’15. Deze uitgangspunten houden grofweg in dat nieuwkomerskinderen een vijfjarige ontwikkeling doormaken
bij het verwerven van een nieuwe taal. In het eerste jaar dient er een kwalitatief hoogstaand NT2-aanbod te zijn. Na dit jaar
kan het kind in het reguliere onderwijs met aanvullende NT2 ondersteuning meegroeien. Het eerste jaar is er dus de taalklas
voor een intensief taalbad. Daarna stromen leerlingen door naar het regulier onderwijs en krijgen zij daarbij nog ondersteuning
van onderwijsondersteuners NT2. Dit is een team van NT2-specialisten vanuit Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en
Bollenstreek, die leraren en leerlingen in het regulier onderwijs coachen op het gebied van NT2.
De taalklassen worden gefinancierd door Sophia Scholen en de gemeenten gezamenlijk. Daarnaast zijn gemeenten uiteraard
verantwoordelijk voor de huisvesting van de taalklassen. De onderwijsondersteuners NT2 wordt gefinancierd vanuit het
Samenwerkingsverband. De gemeenten spelen bij deze financiering geen rol.

Subsidie Daltonschool
De Daltonschool in Hillegom heeft een VVE-groep voor kinderen vanaf 3 jaar en ouder. Deze groep is toegankelijk voor alle
kinderen met een taalachterstand, zowel NT1 als NT2 kinderen. Ook kinderen die niet op de Daltonschool zitten zijn welkom in
15 https://issuu.com/poraad/docs/ruimte_voor_nieuwe_talenten

NOTA ONDERWIJSKANSENBELEID

HILLEGOM 2020 - 2023 | 29

deze groep. De kinderen komen één keer per week samen met hun ouders naar de Daltonschool om lessen te volgen. De lessen
zijn gratis en duren ongeveer 30 minuten. De gezinnen krijgen ook een oefenopdracht mee voor thuis. Daarnaast kunnen ouders
vragen stellen over het Nederlandse schoolsysteem en andere cultuurzaken, zoals het vieren van Sinterklaas.
De gemeente Hillegom subsidieert de personeelskosten van de VVE-docent.

Internationale Schakelklassen
Voor anderstalige kinderen in de leeftijdscategorie 13 t/m 18 jaar is er ook een voltijd voorziening. Dit zijn de Internationale
Schakelklassen. De Internationale Schakelklassen (hierna: ISK) zijn onderdeel van Stichting Fioretti Teylingen. Leerlingen volgen
gedurende twee jaar NT2 onderwijs aan de ISK voordat zij doorstromen naar regulier VO of MBO onderwijs.
Op de ISK volgen de leerlingen voor de helft van de tijd het vak Nederlands. Daarnaast krijgen zij ook de reguliere VO vakken
onderwezen zoals wiskunde en gymnastiek.
De gemeente Hillegom verzorgt alleen de onderwijshuisvesting voor de Internationale Schakelklassen. Van een inhoudelijke
bekostiging als bij de Taalklassen is geen sprake.
Wel draagt de gemeente Hillegom bij aan de ambities uit de Regionale Educatieve Agenda. In deze ontwikkelagenda staan ook
ambities opgenomen m.b.t. nieuwkomers. Hierbij is veel aandacht voor het organiseren van een doorgaande leerlijn, zodat de
ISK-kinderen niet uitvallen in het regulier voortgezet onderwijs of MBO.

Wat gaan we nog meer doen?
Kopklas
Het samenwerkingsverband heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om een zogenaamde
Kopklas te starten in regionaal verband. Een kopklas is een schooljaar tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs in, voor
leerlingen die betere resultaten zouden kunnen behalen in het voortgezet onderwijs, als zij de Nederlandse taal beter zouden
beheersen. Op moment van schrijven wordt onderzocht of het mogelijk is een pilot te starten met ingang van het schooljaar
2020/2021.De gemeenten in de regio volgen deze ontwikkelingen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.

Activiteit: We nemen deel aan de regionale werkgroep die onderzoekt of het mogelijk is een kopklas te
starten.

Hoofdstuk 8: Communicatie
Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het onderwijskansenbeleid. Het is belangrijk dat ouders
en uitvoerende instanties op de hoogte zijn van de mogelijkheden, zodat zoveel mogelijk kinderen hun weg vinden naar de
peuteropvang. Daarnaast is het belangrijk dat alle uitvoerende organisaties op de hoogte zijn van de doelen van het beleid.

Communicatiedoelstellingen per doelgroep

Ouders
Ouders maken de uiteindelijke keuze om hun kind deel te laten nemen aan een onderdeel van het onderwijskansenbeleid.
Het is daarom belangrijk hen goed te informeren over de mogelijkheden van het onderwijskansenbeleid voor hun kind.
Doelstelling: Ouders zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die het onderwijskansenbeleid voor hen biedt en maken
daar gebruik van;

Uitvoerende partijen
Met de uitvoerende partijen worden de partijen bedoeld die het onderwijskansenbeleid daadwerkelijk uitvoeren. Dit zijn
de kinderopvangorganisaties, scholen en jeugdgezondheidszorg. Om het beleid goed uit te voeren is belangrijk dat deze
partijen goed op de hoogte zijn van het beleid en dit ook onderschrijven.
Doelstelling: Scholen, kinderdagverblijven en jeugdgezondheidzorg zijn goed op de hoogte van de doelen van ons
onderwijskansenbeleid en voeren dit beleid uit;

Toeleidende partijen
Een deel van de doelgroep van het onderwijskansenbeleid kan bereikt worden via de toeleidende partijen. Dit zijn
organisaties die contact hebben met de gezinnen die de doelgroep vormen. Voorbeelden van deze organisaties zijn de
jeugdgezondheidszorg, ISD en welzijnskompas. Wanneer deze organisaties goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden
van het onderwijskansenbeleid, kunnen zij ouders het beste informeren en toeleiden.
Doelstelling: Jeugdgezondheidszorg, ISD en andere maatschappelijke instanties zijn goed op de hoogte van de
mogelijkheden van het onderwijskansenbeleid en kunnen ouders goed doorverwijzen en toeleiden.

Om bovenstaande doelgroepen en doelstellingen te bereiken, formuleren we communicatieboodschappen en zetten we
verschillende communicatiemiddelen in. We werken dit uit in een communicatieaanpak.

Activiteit: We maken een communicatieplan.
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Hoofdstuk 9: Financiën
Gemeenten ontvangen jaarlijks middelen van de Rijksoverheid voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Het gaat
hierbij om geoormerkt geld, het geld mag slechts aan een beperkt aantal activiteiten worden uitgegeven. Indien het geld in het
kalenderjaar niet of niet geheel is besteed aan het bestrijden van onderwijsachterstanden, dan mag de gemeente het overschot
overhevelen naar het volgende jaar. Dit mag echter maximaal gedurende een tijd van vier kalenderjaren, startend op 1 januari
2019.
Gemeenten mogen het budget naar eigen inzicht besteden, mits dit past binnen de wettelijke doelstellingen. De doelstellingen
zijn vastgelegd in de wet op het primair onderwijs. Deze wet schrijft voor dat de middelen mogen worden besteed aan
voorschoolse educatie, activiteiten voor basisschoolleerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal en afspraken
over voor- en vroegschoolse educatie. Hieronder vallen onder meer uitgaven aan bereik en toeleiding van de doelgroep naar
voorschoolse voorzieningen, zomerscholen, taalklassen en schakelklassen of andere activiteiten die de beheersing van de
Nederlandse taal van (toekomstige) leerlingen in het basisonderwijs bevorderen.

Uitgaven
Lasten

2020

2021

2022

2023

VVE-tutoren

€ 50.000

€ 55.000

€ 60.000

€ 60.000

Vergoeding uren VVE-kinderen

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

Vergoeding VVE-trainingen en bijscholing

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Leesbevordering

€ 40.000

€ 40.000

€ 45.000

€ 45.000

Taalklassen

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

Daltonschool

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Logopedie inkoop GGD

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Inkoop externe expertise (o.a. Auris)

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Budget voor pilots en initiatieven

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Peuteropvangsubsidie

€ 60.000

€ 60.000

€ 60.000

€ 60.000

Totaal

€ 300.000

€ 305.000

€ 315.000

€ 315.000

Baten

2020

2021

2022

2023

Onderwijsachterstandsmiddelen*

€ 270.000

€ 275.000

€ 285.000

€ 285.000

Asschergelden**

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

Totaal

€ 300.000

€ 305.000

€ 315.000

€ 315.000

Inkomsten gemeentefonds

* Geoormerkt Rijksgeld
** Rijksmiddelen

Planning
Activiteit

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x
x

x

VOORSCHOOLSE EDUCATIE
Introduceren van de VE-tutor op de Hillegomse VE-locaties

X

Subsidieregeling aanpassen zodat 16 uur VE beschikbaar komt voor de kinderen die onder de
doelgroepdefinitie vallen

X

Scholing tutoren en basistraining pedagogisch medewerkers

X

Bijscholing tutoren en pedagogisch medewerkers
Stevige overlegstructuur opzetten met alle partners die werken rondom het jonge kind

X

Doorontwikkelen van de warme overdracht en doorgaande leerlijn
LEESBEVORDERING EN LEESPLEZIER
Uitwerken implementatieplan ‘Bibliotheek op School’

X

Realiseren de ‘Bibliotheek op School’ op alle basisscholen in Hillegom
ANDERSTALIGEN
Deelnemen aan de regionale werkgroep die onderzoekt of het mogelijk is een kopklas te starten
COMMUNICATIE
We maken een communicatiestrategie
Uitvoering communicatiestrategie

x
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