
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Madeleine Hofman, Hart voor BNM 

Datum indiening: 16 september 2019 

Datum antwoord: 18 september 2019 

Onderwerp: Verdeling Onderwijsachterstandsmiddelen 

 
Inleiding 
Om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden, krijgen gemeenten en scholen geld van de Rijksoverheid. 
 
In totaal is hiervoor vanaf 2020 jaarlijks € 490 miljoen beschikbaar. Het ministerie van OCW verdeelt de 
onderwijsachterstandsmiddelen vanaf komend schooljaar (2019-2020) jaarlijks op basis van door het CBS berekende 
achterstandsscores per school. 
 
Vraag 1 
Welk bedrag ontvingen Gooise meren en de scholen in 2019? 
 
Antwoord 
Gemeente Gooise Meren ontving in 2019 € 230.500 voor het onderwijsachterstandenbeleid. In gemeente Gooise Meren zijn er 
vijf scholen die middelen ontvangen voor het onderwijsachterstandenbeleid. De scholen ontvangen deze middelen per 
schooljaar. De tabel hieronder laat zien hoeveel de scholen in schooljaar 2019-2020 hebben ontvangen. 
 

Sint Vitus € 48.429 

Comenius € 8.074 

P.C. Hooft € 21.604 

Zonnewijzer € 193.741 

Tweemaster € 27.673 

Totaal € 299.521 

 
Vraag 2 
Welk bedrag ontvangt Gooise meren en de scholen in 2020? 
 
Antwoord 
Gemeente Gooise Meren ontvangt in 2020 € 175.000 voor het onderwijsachterstandenbeleid. De tabel hieronder laat zien 
hoeveel de scholen in schooljaar 2020-2021 zullen ontvangen: 
 

Sint Vitus € 76.484 

Comenius € 12.098 

P.C. Hooft € 19.875 

Zonnewijzer € 245.676 

Tweemaster € 39.299 

Totaal € 393.432 

 
 
Vraag 3 
Wat is de achterstandsscore per school in Gooise meren? 
 
Antwoord 
De tabel hieronder laat zien wat de achterstandsscore per school in Gooise Meren is.  
 

Sint Vitus 145 

Comenius 23 

P.C. Hooft 38 

Zonnewijzer 469 

Tweemaster 75 
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Vraag 4 
Op welke wijze worden bovenstaande gelden in Gooise Meren in 2020 besteed? 
 
Antwoord 
Op dit moment wordt het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid, in samenwerking met het veld, opgesteld. Het nieuwe 
beleid wordt in het eerste kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierin wordt ook aandacht besteed aan de 
nieuwe verdeling van de middelen, zoals ook opgenomen in het College Uitvoeringsprogramma 2019-2022. 
Voor de gemeenten zijn de onderwijsachterstandsmiddelen geoormerkt. De gemeente moet voldoende, in aantal en in 
spreiding, aanbod van voorschoolse educatie voor peuters met een risico op onderwijsachterstand realiseren. Het grootste 
gedeelte van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid zullen daarom ingezet worden voor voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE).  
 
Vraag 5 
Wat zijn de effecten van de herverdeling voor de scholen in Gooise Meren? 
 
Antwoord 
De schoolbesturen ontvangen door de herverdeling meer middelen van het Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid, hier valt 
VVE ook onder. De middelen voor de scholen zijn niet geoormerkt, waardoor de scholen vrij zijn om te bepalen hoe zij deze 
middelen gaan besteden.  


