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Aanleiding 
Jaarlijks, peildatum 1 oktober, wordt er een rapportage OAB-monitor opgesteld. De monitor verschaft ons 
inzicht in hoe de taalbeheersing van onze kinderen zich ontwikkelt. Op 22 januari 2013 hebben we de 
rapportage peildatum oktober 2012 ontvangen. 

Inhoud memo 
In de memo treft u een overzicht aan van de resultaten / opbrengsten van het gemeentelijke Onderwijs 
Achterstanden Beleid. Op basis van bestuursafspraken met de instellingen wordt de rapportage niet als 
bijlage bij deze memo opgenomen, maar is in te zien bij het team welzijn en onderwijs. 

Eindconclusie van rapportage 
De monitor-analyse is gebaseerd op de informatie van alle voorschoolse instellingen, scholen en Yunio JGZ, 
zodat we kunnen spreken van een volledig beeld van de opbrengsten binnen de Gemeente Oude 
IJsselstreek. 

Het aantal kinderen in de leeftijd 2-en-half tot 4 jaar dat een voorschoolse voorziening bezoekt is groot, 87%, 
maar de trend dat bijna alle kinderen een voorschoolse instelling bezoeken is doorbroken. De deelname 
neemt ten opzichte van de afgelopen jaren af ( 92% in 2010, 89,5% in 2011). De oorzaak daarvan moeten 
we zoeken in de hogere ouderbijdragen binnen de peuterspeelzalen, de kinderdagverblijven en de recessie. 
Dit heeft geen invloed op het bereik van doelgroeppeuters. We bereikten 6 doelgroeppeuters niet, in 2012 
waren dat er 10. Onze aanpak om doelgroepkinderen toe te leiden naar een voorschoolse voorziening lijkt 
zijn vruchten af te werpen. 

Het aantal peuters dat 2 extra dagdelen op de peuterspeelzaal krijgen aangeboden is echter gedaald van 54 
peuters in 2011 naar 31 peuters in 2012. Naar verwachting heeft dit te maken met de lagere instroom van 
peuters naar peuterspeelzaal,. 

Op taalgebied is een verbeterslag te constateren. Zeker op het gebied van doelgroeppeuters. Een smet op 
het geheel is de score van begrijpend lezen in groep 6. 

We continueren het gevolgde beleid, maar houden de daling van deelname van peuters aan een 
voorschoolse voorzieningen nauwlettend in de gaten. 

Communicatie/participatie 
De monitor OAB is behandeld in de werkgroep W E (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en zal voor de 
eerstvolgende LEA-vergadering (daarin vertegenwoordig de schoolbesturen en besturen voorschoolse 
instellingen, Yunio, Fidessa Welzijn en GGD) geagendeerd worden. 



Memo 
Aan: college 
Cc: 
Van: Rita Runneboom 
Datum: 18 februari 2013 
Kenmerk: 13ini00983 
Onderwerp: Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 

Aanleiding 
Jaarlijks, peildatum 1 oktober, wordt er een rapportage OAB-monitor opgesteld. De monitor verschaft 
ons inzicht in hoe de taalbeheersing van onze kinderen zich ontwikkelt. Op 22 januari 2013 hebben 
we de rapportage peildatum oktober 2012 ontvangen. 

Inleiding 
Jaarlijks ontvangt de gemeente Oude IJsselstreek een specifieke uitkering van het rijk voor de 
bestrijding van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. De gemeente Oude IJsselstreek zet deze 
middelen in voor diverse voorschoolse interventies / activiteiten (leeftijd 0 tot 4 jaar) en voor 
schakelklassen in het basisonderwijs. De schoolbesturen ontvangen óók rijksmiddelen voor de 
bestrijding van onderwijsachterstanden. De hoogte van die uitkering is afhankelijk van het aantal 
doelgroepkinderen binnen hun scholen. Doelgroepkinderen zijn kinderen met een (dreigende) 
taalachterstand. 

Hieronder treft u een overzicht aan van de resultaten / opbrengsten. 

Peuters 
Het aantal kinderen in de leeftijd van 2,5-4 jaar dat een voorschoolse voorziening bezoekt, is 
groot, namelijk 87%, maar is afgenomen ten opzichte van 2011 (89,5%) en 2010 (92%). 
Er zijn 31 peuters die 2 extra dagdelen op de peuterspeelzaal krijgen aangeboden. Dit aantal 
laat een flinke daling zien ten opzichte van 2012 (54). 
6 Doelgroeppeuters gaan niet naar een voorschoolse voorziening, in 2011 waren dat 10 
peuters 
Alle peuterspeelzalen en een aantal kinderdagverblijven hebben een gericht aanbod voor 
doelgroepkinderen (Startblokken) 
Scores: 
Opvallend is dat, evenals de afgelopen jaren, de gemiddelde scores voor de Cito-taaltoets 
'Taal voor peuters beduidend hoger liggen dan het landelijk gemiddelde, namelijk: 
80% van de peuters scoort boven het landelijk gemiddelde 
9% van de peuters scoort onder het landelijk gemiddelde 

Kleuters 
Ook de gemiddelde scores bij de kleuters liggen boven het landelijk gemiddelde: 
Scores bij aanvang op de basisschool: 

69% van de kleuters scoort boven het landelijk gemiddelde 
9% van de kleuters scoort onder het landelijk gemiddelde 

Scores aan het eind van de kleutergroep 
62% van de kleuters scoort boven het landelijk gemiddelde 
17% van de kleuters scoort onder het landelijk gemiddelde 
Gezien de landelijke norm zijn er meer peuters/leerlingen die een bovengemiddelde 
taalontwikkeling hebben doorgemaakt 
Het is de verwachting dat de doelgroep lager scoort dan de niet-doelgroep, maar wel dat de 
doelgroep in vaardigheid sneller groeit dan gemiddeld 
Van een groep van 39 leerlingen is de groei van de peuters naar eind kleuterperiode te 
herleiden. Landelijk is die groei 13,5. De gemiddelde groei van deze groep van 39 kleuters is 
terug te herleiden naar 14.01. Dit is een acceptabele groei 
De groei van specifiek 6 doelgroepkinderen is ook gevolgd. Deze kinderen hebben een 
gemiddelde groei doorgemaakt van 16. 



Scores groepen 3, 4, 5 en 6 van de basisschool: 
Technisch lezen groepen 3 en 4 
De scores van het technisch lezen van de groepen 3 en 4 vallen minder goed uit, namelijk: 

respectievelijk 48% en 46% scoort hoger dan het landelijk gemiddelde 
respectievelijk 25 en 29% scoort lager dan het landelijk gemiddelde 

Rekenen groepen 3, 4, 5 en 6: 
Op rekengebied behoort de onderzochte groep tot de hoogste in Nederland, namelijk: 

respectievelijk 74%, 64%, 62% en 68% scoort boven het landelijk gemiddelde, 
respectievelijk 16%, 12%, 16% en 9% scoort onder het landelijk gemiddelde 

Begrijpend lezen groepen 3. 4, 5 en 6: 
respectievelijk 49%, 64%, 58% en 41 % scoort boven het landelijk gemiddelde 
respectievelijk 24%, 8%, 16% en 24% scoort onder het landelijk gemiddelde 

Eindconclusie: 
De monitoranalyse is gebaseerd op de informatie van alle voorschoolse instellingen, scholen en Yunio 
JGZ, zodat we kunnen spreken van een volledig beeld van de opbrengsten binnen de Gemeente 
Oude IJsselstreek. 

Het aantal kinderen in de leeftijd 2-en-half tot 4 jaar dat een voorschoolse voorziening bezoekt is 
groot, 87%, maar de trend dat bijna alle kinderen een voorschoolse instelling bezoeken is doorbroken. 
De deelname neemt ten opzichte van de afgelopen jaren af ( 92% in 2010, 89,5% in 2011). De 
oorzaak daarvan moeten we zoeken in de hogere ouderbijdragen binnen de peuterspeelzalen, de 
kinderdagverblijven en de recessie. 
De afname heeft geen invloed op het bereik van doelgroeppeuters. We bereikten 6 doelgroeppeuters 
niet, in 2011 waren dat er 10. Daarmee lijkt onze aanpak van toeleiding doelgroeppeuters naar een 
voorschoolse voorziening zijn vruchten af te werpen. 

Het aantal peuters dat 2 extra dagdelen op de peuterspeelzaal krijgen aangeboden is gedaald van 54 
peuters in 2011 naar 31 peuters in 2012. Naar verwachting heeft dit te maken met de lagere instroom 
van peuters naar peuterspeelzaal. 

Op taalgebied is bij de kinderen een verbeterslag te constateren. Zeker op het gebied van 
doelgroeppeuters en begrijpend lezen in het algemeen. Een smet op het geheel is de score van 
begrijpend lezen in groep 6. 

We continueren het gevolgde beleid, maar houden de daling van de toeleiding van peuters naar 
voorschoolse voorzieningen nauwlettend in de gaten. 

Onderwijsinspectie en toezichthouder GGD 
Naast deze gemeentelijke OAB-monitor, die ons inzicht verschaft hoe de taalontwikkeling van onze 
kinderen zich ontwikkelt, houdt de onderwijsinspectie toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en 
daarmee ook op het Onderwijs Achterstanden Beleid. 
Zo heeft de onderwijsinspectie vastgelegd welke programma's voor Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(WE) officieel erkend, goedgekeurd zijn. Het WE-programma Startblokken, waarmee binnen onze 
gemeente gewerkt wordt, behoort tot één van de officieel erkende, goedgekeurde WE-programma's. 
De leidsters zijn hiervoor geschoold. 

De toezichthouder GGD én de onderwijsinspectie beide zien toe op een juiste uitvoering van W E op 
de voorschoolse voorzieningen (de WE-locaties). Ook het onderwijs wordt door de onderwijsinspectie 
geïnspecteerd. We lopen in de pas met wat de landelijke overheid ons oplegt en waarvoor we ook de 
specifieke uitkering OAB ontvangen. 


