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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Als gevolg van de coronacrisis hebben ouders en leerlingen te maken gehad met scholensluitingen,
afstandsonderwijs en hybride vormen van onderwijs op school en thuis. Ondanks alle inzet van
leerkrachten, leerlingen en ouders om de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen
en (de risico’s op) een onderwijsachterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken zijn er toch
leerlingen waarbij achterstanden zijn ontstaan of waarbij reeds bestaande achterstanden zijn vergroot.
Gemeenten ontvangen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) structureel middelen
van het ministerie van OCW om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of
verkleinen. Daarnaast ontvangt de gemeente tijdelijk ook middelen voor de uitvoering van het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het NPO is erop gericht achterstanden die zijn ontstaan als
gevolg van de coronacrisis te verkleinen en herstellen.
Stichting Florente Basisscholen heeft de gemeente verzocht een financiële bijdrage te leveren aan de
zogenaamde Flex Vloot. De Flex Vloot is erop gericht leerlingen met (een risico op) een
onderwijsachterstand en leerlingen die als gevolg van de scholensluitingen door de coronacrisis een
achterstand hebben opgelopen, extra begeleiding en instructie te bieden onder schooltijd om zo de
ontstane achterstanden te verkleinen en daarmee de onderwijskansen te verbeteren. De begeleiding
van de leerlingen zal plaatsvinden door PABO-studenten en studenten met een affiniteit met het
onderwijs. Studenten zonder ervaring in het onderwijs krijgen een zogenaamde ‘crash course’ om
goed voorbereid met de leerlingen aan de slag te kunnen. De groepsleerkracht blijft
eindverantwoordelijk en is ook beschikbaar als vraagbaak voor de studenten. Het is expliciet niet de
bedoeling dat de inzet vanuit de Flex Vloot de groepsleerkracht zal vervangen of als oplossing zal
dienen voor personeelstekorten. De inzet van de medewerkers van de Flex Vloot is gericht op extra
instructie en begeleiding van leerlingen aanvullend op het reguliere onderwijsprogramma en de
uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs. Het project richt zich op alle Diemense
basisscholen. Florente is penvoerder en trekker van het project en neemt de verdere inhoudelijke
afstemming met de Sint Petrusschool en de Nieuwe Kring op zich voor de uitvoering van het project.
De gemeente stelt voor de uitvoering van dit project aan Stichting Florente Basisscholen een
incidentele subsidie beschikbaar van € 75.000.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 25 januari 2022

Samenvatting
Stichting Florente Basisscholen heeft de gemeente gevraagd een bijdrage te leveren aan de
uitvoering van de Flex Vloot in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs en het
onderwijsachterstandenbeleid. Het project is erop gericht (onderwijs)achterstanden als gevolg van de
scholensluitingen in de coronaperiode te verkleinen.
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