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Notitie onderwijsbeleid 20 19

Voorstel

1. De notitie onderwijsbeleid 2019 vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de Gelijke Kansen Alliantie Agenda.
3. Wethouder Gabriëls te mandateren voor ondertekening van deelname aan de

Gelijke Kansen Alliantie.

Inleiding

De gemeente Weert ontvangt vanaf 2019 structureel meer rijksbijdrage voor het
onderwijsachterstandenbeleid OAB. Het budget stijgt van € 400.000 naar € 1.300.000.
Het extra budget is gebaseerd op uitvoering van extra kwaliteitseisen voor de
voorschoolse voorzieningen: verplicht aanbod van 16 uur per week, extra formatie, inzet
van een HBO-coach en scholing. Daarnaast is de doelgroep (kinderen tussen 2,5 en L2
jaar met een risico op een achterstand) groter dan eerder werd aangenomen.

Daarnaast heeft de rijksoverheid een Gelijke Kansen Alliantie opgericht, waarin wordt
gestreefd naar het opheffen van kansenongelijkheid bij jeugdigen. Het ministerie van
onderwijs en de provincie Limburg verzoeken de gemeente Weert om actief deel te nemen
en stelt budget beschikbaar voor acties die leiden tot gelijke kansen voor jeugdigen.

Beoogd effect/doel

Vermindering van onderwijsachterstanden, vergroten van kansengelijkheid, voorkomen
van afhankelijkheid van jeugdhulp en uitkeringen door het aanbieden van ondersteunende
activiteiten door kinde ropva n g, scholen en opvoedondersteu ners.
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Argumenten

1. Inzet van de rijksbijdrage is een duurzame investering met levenslang rendement.
De rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid is gebaseerd op de Wet op het Primair
Onderwijs en de Wet Kinderopvang en is bestemd voor kwaliteitsverhoging in de
voorschoolse periode en uitbreiding met de in de notit¡e genoemde activiteiten.
Extra ondersteuning (waar nodig) in de (voor)schoolse periode levert een levenslang
rendement op voor kinderen en ouders (en bespaart vervolgkosten voor de gemeente)

2. Deelname aan de Gelijke Kansen Alliantie bevestigt de bestaande inzet van de
gemeente Weert.

Door de uitnodiging van het ministerie van onderwijs en provincie Limburg tot deelname
aan de Gelijke Kansen Alliantie te accepteren, wordt het bestaande actieve kansenbeleid
van Weert nogmaals bevestigd. 7 gemeenten in Limburg gaan op verzoek aansluiten.
Naast tonen van commitment aan het doel van de Alliantie betekent deelname ook dat
Weert aanspraak kan maken op budget om het bestaande beleid te intensiveren.
Daartoe is een Gelijke Kansen Agenda opgesteld, waarin wordt ingegaan op 3 activiteiten
op het gebied van bevordering van gelijke kansen:

¡ voorschools (hier worden al goede resultaten geboekt)
. schools (hier willen we de pilot met buitenschoolse opvang voor kinderen zonder

toeslag uitbreiden naar de leeftijd 6-L2 jaar en naar meer dan 3 locaties)
r Voortgezet onderwijs: hier bestaat volgens het Unicefrapport "Un unfair start" in

heel Nederland de meeste ongelijkheid en is dus de meeste winst te halen.
Voorgesteld wordt de agenda als bewijs van deelname aan de Gelijke Kansen Alliantie in
de dienen bij het ministerie van onderwijs. Daardoor komt Weert in aanmerking voor
subsidie uit het Gelijke Kansen budget.

Kanttekeningen en risico's

Indien de rijksbijdrage ondanks meerjarige toezeggingen door omstandigheden na 2021
toch weer lager uitvalt, zullen we daarvoor een oplossing moeten zoeken. Het is echter
ongewenst om de huidige mogelijkheden niet te benutten en de doelgroep de benodigde
ondersteuning te onthouden.
Het aanvullende budget van de Gelijke Kansen Alliantie is tijdelijk (2020-2022), maar zal

worden ingezet voor intensivering van bestaand beleid. Met de tijdelijkheid wordt rekening
gehouden bij de uitvoering. Tijdens de looptijd volgt een advies over gewenst beleid na de

tijdelijke impuls.

Financiële, personele en juridische gevolgen

1. Aanvullend op deze notitie volgt een uitvoeringsadvies met een concreet voorstel
en financiële onderbouwing tot het verlenen van subsidies op de aanvragen voor
schooljaar 20t9-2020 van de schoolbesturen. De subsidie voor het voorschoolse
deel is al verleend voor het kalenderjaar 2019. De notitie biedt kaders voor de
extra activiteiten en kwaliteitsverbetering, die kunnen worden gefinancierd uit het
hogere budget voor onderwijsachterstanden.

2. Na aansluiting bij de Gelijke Kansen Alliantie komt Weert in aanmerking voor
subsidie uit het Gelijke Kansen budget. Daarover volgt later meer informatie.

Duurzaamheid
n.v.t.

Uitvoering/evaluatie
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De kinderopvang en schoolbesturen dienen jaarlijks aanvragen en de daarbij behorende
verantwoording in van uitgevoerde activiteiten, inzet van formatie, maatschappelijke
opbrengst en gemaakte kosten.

Com municatie/ participatie

De beleidsnotitie op de TILS-lijst plaatsen en ter kennis brengen van alle relevante
partners op het gebied van bestrijding van onderwijsachterstanden.
In overleg met de griffie zal de raad in het najaar worden geïnformeerd tijdens een
werksessie over dit thema.

Overleg gevoerd met

Intern : Bouke Kouters, beleidsadviseur onderwijs/jeugdpreventie 12+
Frank van Beeck teamleider zorg en participatie
Patricia Vos financieel adviseur

Extern: Partners van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd: kinderopvang,
schoolbesturen, Punt Welzijn, Centrum voor Jeugd en Gezin.

Bijlagen:

1. Notitie Onderwijsbeleid 2019
2. Aanmelding Gelijke Kansen Alliantie

Pagina 3




