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Geachte heer Kool en mevrouw Roskes,
Dank voor uw positief advies en suggesties voor het nieuwe beleidskader onderwijsachterstandenbeleid (OAB) ’19-’22 Sporen naar kansen voor kinderen. Wij nemen uw adviezen ter
harte.
U vraagt onder meer hoe we de verbinding gaan leggen met het regionaal (en lokaal)
Beleidsplan Jeugd. Vanuit dit nieuwe OAB-kader is dat inderdaad een opgave. Net als u zien
wij dat dit nieuwe kader samenhangt met Beleidskader Jeugd. In ‘Spoor C’ van het nieuwe
OAB-kader OAB-verbreed: Preventie in verbinding leggen we die koppeling met de activiteiten
en voorzieningen zoals de ‘Familiecontactpersoon’ en ‘Passende opvang’. We beseffen daarbij
dat er nog meer koppelingen mogelijk en noodzakelijk zijn, maar die zullen we werkenderwijs
ontdekken en uitwerken.
Wat betreft uw adviezen voor ‘Spoor A’ Voor- en vroegschoolse educatie (vve): Voortzetten en
vernieuwen kunnen we u toezeggen dat we deze meenemen in de monitoring. Wij willen ook
graag leren wat de effecten zijn van onze inspanningen op de doorgaande lijn
voorschool/vroegschool en op de opbrengsten van vve-locaties met verschillend aantal uren.
Uw advies bij ‘Spoor B’ NT2 Taalklassen en mobiele brigade: Voortzetten, uitbreiden en
verdiepen om vooral te blijven letten op mogelijke, niet-geziene groepen, beschouwen we als
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een oproep aan alle professionals, ouders én aan onszelf om alert te blijven en open te staan
voor signalen van nieuwe achterstanden en vragen bij inwoners. Dat delen we.
Tot slot uw adviezen bij ‘Spoor C’. Het klopt dat de Familiecontactpersoon met andere
professionals verbonden moet zijn. Met name die van het CJG/BJG, de GGD, onderwijs en
kinderopvang. En dat dat ook betaalbaar moet zijn om het uit te voeren. Dit vraagt om keuzes
bij verdere uitwerking. Zeker daar waar we de functie van Familiecontactpersoon zouden
willen uitbreiden naar andere scholen. Die keuzes gaan we inderdaad maken. We verwachten
hier in loop van 2020 op terug te komen wanneer we de functie van Familiecontactpersoon
geëvalueerd hebben –het is nu nog een pilot- en we gaan besluiten hoe we hiermee verder
willen.
Nogmaals dank voor uw adviezen.
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