Gemeentebestuur

Aan
de Gemeenteraad

Nummer

2001/2996/WEL/O&W

Bijl.nr.

150

Onderwerp

lokale uitvoering van het ondertekend convenant onderwijskansen
met de staatssecretaris van onderwijs

Agenda punt nr. 6

Datum 24 september 2001

In de vergadering van 13 maart 2001 heeft het college de notitie Onderwijskansenplan
vastgesteld. In deze notitie zijn de hoofdlijnen besproken van het beleid met betrekking tot de
extra impulsen in de bestrijding van achterstanden in het Dordtse onderwijs. Tevens zijn de
verschillende stappen die moeten leiden tot het operationaliseren van dat beleid aan de orde
gekomen. Op voordracht van de Dordtse schoolbesturen is een zevental scholen gemeld voor
deelname aan het Onderwijskansenplan, vijf scholen voor primair onderwijs, één voor speciaal
basis ond erw ijs en é én vo or vo ortge zet o nde rwijs. Per b rief (d .d. 8 m ei 20 01) lie t het m iniste rie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) weten dat van de zeven aangemelde scholen
er vier scholen voor primair en één school voor voortgezet onderwijs in aanmerking komen voor
deelname aan het Onderwijskansenplan. Scholen voor speciaal basisonderwijs vallen niet binnen
het k ade r van het O nde rwijsk anse nbe leid e n wo rden daa rom uitge zond erd v an d eeln ame . Dit
betekent dat er nog een school voor primair onderwijs zou moeten afvallen. In het hoofdstuk
deelnemende scholen (plan van aanpak) komen wij hierop terug.
Voo r de u itvoe ring v an h et On derw ijskan senp lan st elt he t min isterie van O C&W het fin anc iële
kader v ast. Voo r Dordrec ht is een b edrag v an ƒ 1.2 10.000 ,-- (€ 549.07 4,06) be schikba ar.
Daarvan is ƒ 1.075.000,-- ( € 487.813,73) bestemd voor de financiering van de
onderwijskansenaanpak en een bedrag van ƒ 135.000,-- (€ 61.260,33) kan worden aangewend
voor coördinatie.
In eerste instantie diende er een plan van aanpak reeds op 1 mei 2001 gereed te zijn gekomen.
Echter, het bestuurlijk overleg (rijk-gemeenten) liep enige vertraging op en de datum werd verzet
naar 1 juli 2001.
Het plan van aanpak moet worden beschouwd als een uitwerking van het convenant die de
gemeente met het rijk heeft ondertekend. De ondertekening van het convenant heeft op 16 mei
jl. plaatsgehad.
Minimaal moeten de volgende elementen in het plan van aanpak worden opgenomen:
- deelnemende scholen aan het onderwijskansenplan;
- de probleemanalyse;
- de gezamenlijke doelstellingen;
- de werkwijze;
- de wijze van coördinatie en
- de relatie tussen GOA-beleid en het onderwijskansenplan.
Een nadere uitwerking van deze aspecten is te vinden in het Plan van aanpak Onderwijskansen.
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De implementatie van het onderwijskansenplan geeft een nieuwe dimensie aan het gemeentelijke
onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Dit impliceert een systematische aanpak van de
achterstanden in het onderwijs. Wij achten het van belang dat uw raad hiervan in kennis wordt
gesteld.
De betrokken schoolbesturen (PCOD, OP en RK) zijn in het voortraject geconsulteerd. Over de
aanpak zijn er geen opmerkingen gemaakt. Wel heeft met name het PCOD te kennen gegeven
over de regierol van de gemeente nader overleg te willen voeren. Hierover is de toezegging
gedaan in de loop van oktober 2001 met alle betrokkenen hierover een bijeenkomst te beleggen.
Wij stellen u voor:
a. kennis te nemen van de inhoud van de notitie Onderwijskansen, een gemeenschappelijke
onderneming;
b. in te stemmen met de aanpak zoals omschreven in de bovenvermelde notitie.
De commissie onderwijs en welzijn kan zich met dit voorstel verenigen.
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