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Wij stellen voor:

1. De nota onderwijskansenbeleid 2020-2023 vast te stellen.
2. De verordening over de toekenning van bijdragen in de kosten van het bezoeken 

van kinderopvang in Hillegom in te trekken per 1 oktober 2020.

Inleiding
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. Dit en andere ontwikkelingen 
maken het wenselijk een nieuw onderwijskansenbeleid vast te stellen. Het beleid is 
opgebouwd uit drie onderdelen, namelijk het beleid op Voorschoolse educatie voor de 
kinderen van twee tot vier jaar, onderwijs aan anderstaligen in het basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs en leesbevordering.

Bestaand kader en context
Wet op het primair onderwijs
Wet op het voortgezet onderwijs
Ontwikkelagenda REA 2019-2022

Beoogd effect
Het bevorderen van gelijke onderwijskansen, zodat iedereen mee kan doen in de 
maatschappij. 

Argumenten
1.1 Het onderwijskansenbeleid heeft een preventieve werking
Het onderwijskansenbeleid zorgt ervoor dat kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd 
worden gevolgd in hun ontwikkeling. Wanneer kinderen een (risico op een) achterstand 
hebben, wordt hier zo vroeg mogelijk op geanticipeerd.



1.2 Het beleid draagt bij aan een hoger bereik onder kinderen met een risico op een 
ontwikkelingsachterstand
Peuteropvang is goed voor elke peuter. Daar komt bij dat veel achterstanden en
ontwikkelingsproblemen worden gesignaleerd in de peuteropvang. Het is daarom 
belangrijk de drempel naar peuteropvang zo laag mogelijk te maken voor ouders.
Gemeenten hebben hierop invloed door te zorgen voor een goed subsidiebeleid, met
een voor ouders betaalbare eigen bijdrage. Het onderwijskansenbeleid vult de
bestaande subsidieregeling aan zodat een groter bereik gerealiseerd kan worden.

1.3 Het onderwijskansenbeleid heeft een integrale benadering
Het onderwijskansenbeleid wordt aangehaakt op de bestaande zorgstructuur die er al
is rondom het gezin. Bijvoorbeeld door regulier overleg te organiseren tussen
voorschoolse voorzieningen, jeugdgezondheidszorg en scholen.

2.1 Het past beter om de tegemoetkoming voor ouders te regelen in een subsidieregeling 
die valt onder de algemene subsidieverordening
De verordening regelt de tegemoetkoming voor ouders die geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag. Omdat het hierbij gaat om het vastleggen van uitvoeringsregels 
omtrent de verstrekking van de tegemoetkoming, is een subsidieregeling een meer 
passende manier om dit vast te leggen. Het college is bevoegd om een subsidieregeling 
vast te stellen en zal dit doen per 1 oktober 2020.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiële consequenties
Gemeenten ontvangen jaarlijks middelen van de Rijksoverheid voor het bestrijden van 
onderwijsachterstanden. Het gaat hierbij om geoormerkt geld, het geld mag slechts 
besteed worden aan de bestrijding van onderwijsachterstanden. Daarnaast ontvangt de 
gemeente Hillegom jaarlijks middelen voor het realiseren van peuteropvangplekken, de 
zgn. Asschergelden. Deze middelen zijn niet geoormerkt.

De volgende financiële verdeling en dekking worden voorgesteld:

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

Inkomsten gemeentefonds
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

*Geoormerkt Rijksgeld
** Rijksmiddelen



De onderwijsachterstandsmiddelen moeten jaarlijks worden verantwoord via een SISA-
verantwoording. Overschotten mogen maximaal drie jaar overgeheveld worden. Eind 
2022 wordt er afgerekend voor het tijdvak van 2019 - 2022. 
Uitgaven en inkomsten zijn al opgenomen in de begroting.

Aanpak, uitvoering en participatie
De notitie is tot stand gekomen in samenwerking met de peuteropvangorganisaties en 
scholen die het beleid gaan uitvoeren. Dit maakt dat het beleid realistisch en uitvoerbaar 
is voor de organisaties.
Na vaststelling zullen de organisaties een tutor aanstellen die de tutoropleiding gaat
volgen en gedurende de opleiding kinderen zal begeleiden. Dit traject duurt twee jaar en
zal uitgevoerd en ondersteund worden door Auris. Daarnaast vinden meerdere 
gesprekken per jaar plaats om de voortgang te monitoren. Intervisie en evaluatie hebben
ook een plaats in deze overleggen.

Communicatie is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het beleid. We stellen 
daarom een communicatieplan op en verzamelen daarbij input van alle betrokken 
organisaties, zodat we goed aansluiten op de behoeftes van de doelgroep.

Duurzaamheid
Het bestrijden van onderwijsachterstanden op een zo jong mogelijke leeftijd heeft een 
preventieve werking en zorgt voor minder problemen op latere leeftijd.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
n.v.t.

Urgentie
n.v.t.

Evaluatie
Jaarlijks wordt geëvalueerd op de criteria die in de notitie vermeld staan. 

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Onderwijskansenbeleid 2020 – 2023

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. C.B. Baauw A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het collegebesluit van 25 augustus 2020, met als onderwerp 
Onderwijskansenbeleid Hillegom 2020-2023,

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De nota onderwijskansenbeleid 2020-2023 vast te stellen.
2. De verordening regelende de toekenning van bijdragen in de kosten van het 

bezoeken van kinderopvang in Hillegom in te trekken per 1 oktober 2020.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 17 september 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk
griffier voorzitter
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