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Inleiding 
 
Op 26 april is de kamerbrief verschenen met daarin de nieuwe verdeling middelen om risico’s op onderwijsachterstanden bij 
kinderen tegen te gaan. De nieuwe verdeling zorgt er voor dat de middelen, zoals de Minister van Onderwijs het aangeeft, 
beter verdeeld worden over de gemeenten. 
 
Voor gemeente Gooise Meren betekent dit dat wij teruggaan van een budget van € 286.000,- naar € 64.000,-.  Hierdoor 
krijgen sommige scholen in 2020 nog maar slechts een kwart van wat ze gewend waren uit te geven ten behoeve van de 
kinderen met een risico op achterstand. De besturen ontvangen deze gelden en is verdeeld op basis van beschikbare data met 
betrekking tot de doelgroep. Veel zogeheten éénpitters binnen onze gemeente ontvangen hetzelfde budget.  Voor hen is er 
dus geen wijziging. 
 
Er zijn echter ook besturen die bijna het dubbele krijgen, zoals Proceon, of bijna drie keer zoveel zoals Spirit. Ook ASKO krijgt 
ruim meer budget. Onder deze besturen ressorteren diverse scholen van onze gemeente, echter ook scholen uit andere 
gemeenten. Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld Talent Primair. Zij moeten het in 2020 stellen met bijna de helft van hun 
budget. Omdat wij als gemeente de onderwijsachterstandsmiddelen subsidiëren voor voor- en vroegschoolse educatie 
betekent dit iets voor ons. 
 
 
Vraag 1 
De cijfers zijn een indicatie uitgebracht door de rijksoverheid. Is bij de portefeuillehouder bekend wanneer het exacte bedrag 
kenbaar wordt gemaakt? 
 
Vraag 2 
We mogen als Gooise Meren zelf bepalen welke kinderen wij tot onze doelgroep rekenen. Kan de portefeuillehouder 
aangeven hoe deze doelgroep tot stand komt/is gekomen en wat de criteria zijn?  
 
Vraag 4 
Hoe denkt de portefeuillehouder de overgangsperiode van drie jaar te benutten om de werkwijze voor kinderen met een 
risico aan te passen? Zowel de besturen die minder ontvangen als de besturen die significant meer ontvangen? 
 
Vraag 4 
In hoeverre heeft de portefeuillehouder zicht op de verdeling van de besturen, die meerdere scholen binnen hun stichting 
bedienen? Zodat de inzet van middelen evenredig verdeeld worden onder de scholen die dit het hardst nodig hebben?  
 
 
 


