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Onderwerp
Onderwijsachterstanden in Heerhugowaard
Aan het College,
Inleiding
Het CBS heeft nieuwe cijfers gepresenteerd over de verwachte onderwijsachterstanden
per gemeente. Hieruit blijkt dat in Heerhugowaard van de 6.365 kinderen, 14% kans heeft
op onderwijsachterstanden.
Vragen
Vraag 1: Is het college bekend met het cijfers van het CBS over de
onderwijsachterstanden (https://dashboards.cbs.nl/v1/onderwijskansen_180543/)?
Vraag 2: Op welke manier wordt momenteel in Heerhugowaard de samenwerking gezocht
met basisscholen om de kans op onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te verkleinen?
Vraag 3: Wat zijn de oorzaken dat er in de Rivierenwijk (31% van de kinderen), in de
Bomen-Recreatiewijk (23%) en in de Molenwijk (20%) aanzienlijk meer kinderen met
onderwijsachterstanden zijn dan in andere wijken in Heerhugowaard?
Vraag 4: Welke rol ziet het college voor zichzelf weggelegd om samen met de scholen in
Heerhugowaard op te trekken om onderwijsachterstanden van kinderen zoveel mogelijk te
beperken om ze een kansrijke toekomst te geven?
Conform artikel 55 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat hij een schriftelijk
antwoord op bovenstaande vragen verlangt binnen dertig dagen na dagtekening.
Lid van de Gemeenteraad Heerhugowaard
W. Boer,
Heerhugowaardse VVD
Antwoord van het College
Inleiding
Op 15 april 2019 heeft raadslid dhr. Boer vier schriftelijke vragen gesteld ex artikel 55 over
onderwijsachterstanden in Heerhugowaard. Het CBS heeft nieuwe cijfers gepresenteerd
over de verwachte onderwijsachterstanden per gemeente. Hieruit blijkt dat in
Heerhugowaard 14% van de 6.365 kinderen kans heeft op onderwijsachterstanden.
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Antwoorden
1
Het college is bekend met de situatie zoals blijkt uit de cijfers van het CBS.
2
De samenwerking wordt gezocht door met de basisscholen (en de
kinderopvangorganisaties) in gesprek te gaan en hen te vragen naar hun ideeën over hoe
we gezamenlijk de onderwijskansen van kinderen in Heerhugowaard kunnen vergroten.
Concreet is hier op de volgende manier uitvoering aan gegeven:
Op 18 april jl. heeft de gemeente Heerhugowaard in samenwerking met het onderwijs, de
opvang en het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Noord-Kennemerland
(swv ppo) een bijeenkomst georganiseerd over onderwijskansen in Heerhugowaard. In
totaal hadden 50 professionals (basisscholen en kinderopvangorganisaties) zich
aangemeld. Het doel van de bijeenkomst was tweeledig:
a. informeren over het Rijksbeleid, verkennen van de cijfers van het CBS en informeren
over de vertaling hiervan naar de lokale situatie
b. met elkaar concrete ideeën / plannen / interventies benoemen om de onderwijskansen
van kinderen in HHW in de periode 2019-2022 te vergroten
De opbrengst (de ideeën / plannen) van de bijeenkomst wordt op 16 mei uitgewerkt door
de werkgroep die de bijeenkomst heeft georganiseerd. Deze werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van de basisscholen, de kinderopvangorganisaties, het swv ppo, en
de gemeente. Na een beoordeling en selectie van de plannen door de werkgroep, kan er
na de zomer 2019 worden gestart met de uitvoering van de plannen.
Verder vindt gedurende de onderwijsachterstandenperiode 2019-2022 inhoudelijke
samenwerking, afstemming en monitoring van de plannen plaats middels de
eerdergenoemde werkgroep. De gemeente heeft hierin de regie.
3.
Kinderen met (een verhoogd risico op) een onderwijsachterstand komen voornamelijk uit
gezinnen met een lagere sociaal-economische status. In de Rivierenwijk, BomenRecreatiewijk en de Molenwijk wonen naar verhouding meer van deze gezinnen dan in
andere wijken. In de Rivierenwijk heeft bijvoorbeeld 47,4% van de gezinnen een laag
inkomen en ontvangt 6% een bijstandsuitkering. In de Bomen-Recreatiewijk is dit
respectievelijk 31,9% en 3%. In de Molenwijk 42,5% en 3%. Ter vergelijk: in de overige
wijken van Heerhugowaard heeft 20 tot 30% van de gezinnen een laag inkomen en
ontvangt 0 tot 2% van de gezinnen een bijstandsuitkering.
4.
Het college heeft in het kader van het rijksbeleid onderwijsachterstanden een wettelijke
verantwoordelijkheid, te weten het realiseren van voldoende peuteropvangplaatsen met
voorschoolse educatie in zowel aantal als spreiding voor doelgroepkinderen in de leeftijd
van 2,5 tot 4 jaar in Heerhugowaard. Het college ziet dit als haar primaire taak. De
specifieke rijksuitkering die Heerhugowaard voor deze wettelijke taak ontvangt, wordt
tenminste voor dit doel ingezet. Daarnaast ziet het college het als haar
verantwoordelijkheid de samenwerking te zoeken met het onderwijs, zoals aangegeven in
het antwoord bij vraag 2. In deze samenwerking wordt in de komende jaren (2019 – 2022)
tevens de inhoudelijke ontwikkeling vorm gegeven. De specifieke rijksuitkering die
Heerhugowaard ontvangt, biedt op dit moment ook de financiële ruimte om de
samenwerking op deze manier in te vullen.
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