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Beste voorzitter, beste leden van de Sociale raad, 
 
Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van uw advies d.d. 10 november op de 
nota Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026. 
 
Allereerst wensen wij op te merken dat de bespreking van het 
Onderwijsachterstandenbeleid in uw sociale raad is ervaren als constructief. 
 
In deze brief komen wij met onze reactie op uw advies. 
 
Onderstaand de door u benoemde adviezen en opmerkingen en onze reactie daarop: 

1. De relatie met specifieke beleidsthema’s (armoede, anderstaligen, specifieke 
doelgroepen) duidelijk te benoemen; 

2. Opmerking omtrent gebruik term ‘geïndiceerde’ peuters; 
3. Opmerking omtrent monitoring en evaluatie. 

 
Ad 1. Benoemen relatie met specifieke beleidsthema’s 
Een van de speerpunten van het Onderwijsachterstandenbeleid is een integrale 
benadering, zowel tussen de voorschool en het basisonderwijs als tussen 
jeugdgezondheidszorg en de verschillende beleidsterreinen. Zoals te lezen komen in dit 
beleidsplan meerdere beleidsterreinen samen, waaronder preventie, armoedebeleid en de 
aanpak laaggeletterdheid. Samen met onze uitvoeringspartners Yunio (JGZ), 
peuteropvang organisaties, Buurtplein en de bibliotheek) wordt hier invulling aan 
gegeven. 
 
De relatie tussen de beleidsthema’s armoede, anderstaligen en specifieke doelgroepen is 
er vanzelfsprekend. Daar is zowel in het beleidsplan, als in de uitvoering hiervan door 
onze uitvoeringspartners, aandacht voor. Vanuit hun expertise en kennis hebben onze 
uitvoeringspartners oog voor alle doelgroepen. Naast armoede, zijn bijvoorbeeld 
verwaarlozing en psychiatrische problematiek thema’s waar zij aandacht voor hebben. 
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Het is niet noodzakelijk hier in het beleidsplan verder op in te gaan, aangezien wij 
daarmee op de stoel gaan zitten van de uitvoeringspartners. Wij hebben uiteraard wel 
actief afstemming over de uitvoering. 
 
Yunio voert bijvoorbeeld in opdracht van de gemeente de jeugdgezondheidszorg 0-4-
jarigen uit. De JGZ-medewerkers zien meer dan 99% van alle Doetinchemse kinderen 
tussen de 0-4 jaar en zijn in staat om vroegtijdig problemen binnen gezinnen te 
signaleren.  
 
Er is gekozen om in het beleidsplan duidelijk focus aan te brengen in het beleid en alleen 
de dwarsverbanden naar de andere beleidsterreinen te benoemen. Met het beleidsplan 
stellen wij kaders, geen uitvoeringsafspraken. 
 
Ad 2. Met betrekking tot de term ‘geïndiceerde’ peuters 
De term geïndiceerde peuters wil niets anders zeggen dan dat Yunio geconstateerd heeft 
dat een peuter VVE nodig heeft. Het screenen op spraak-taal en communicatie is een 
opdracht die de JGZ heeft vanuit het basispakket (door het Rijk vastgesteld). Bij deze 
indicatie wordt het Buurtplein niet betrokken. Het gaat hier niet om de indicatie vanuit de 
Jeugdwet.  
 
 Ad 3. Met betrekking tot monitoring en evaluatie 
Voor de monitoring en evaluatie zetten we diverse instrumenten in, waaronder de 
landelijk veel gebruikte Peutermonitor en de VVE-resultatenmonitor. Tevens worden 
samenwerkingsafspraken en doelen besproken in de VVE groep die eens per acht weken 
bij elkaar komt, zoals opgenomen in het beleidsplan. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage en wij rekenen erop u hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
secretaris        burgemeester 


