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Voorwoord

Eind jaren negentig zijn diverse onderwijsbeleidsterreinen gedecentraliseerd en tot
de taken van gemeenten gaan behoren: het onderwijshuisvestingsbeleid, het beleid
voor het Onderwijs in Allochtone Levende Talen (oalt), de volwasseneneducatie, 
het inburgeringsbeleid, de schoolbegeleidingsdiensten, het beleid om voortijdig
schoolverlaten te bestrijden en het onderwijsachterstandenbeleid. De bestuurlijke
verhoudingen tussen het Rijk, de gemeente en de schoolbesturen zijn hierdoor aan-
zienlijk gewijzigd.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op verzoek van het ministerie van OCenW
en met subsidie van nwo onderzocht welke vorm en inhoud gemeenten aan het
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) geven. Allereerst is in een
survey onder gemeenten geïnventariseerd hoe men, na het van kracht worden van 
de Wet goa in 1998, trachtte het beleid uit te voeren. Het scp heeft hierover reeds
gerapporteerd in 1999 (Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Een inhoudelijke en 
bestuurlijke typering). 

De voorliggende rapportage is een vervolg op dit onderzoek uit 1999. In vijftien
gemeenten is gesproken met degenen die lokaal betrokken zijn bij de uitvoering van
het GOA-beleid. Dat zijn: wethouders en beleidsmedewerkers, schoolbestuurders en
schooldirecties.

Hun verhalen geven tezamen met de landelijke gegevens van de survey een goed
beeld van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid halverwege de eerste 
planperiode (1998-2002).

Kenmerkend voor deze periode is de zoektocht van gemeenten naar een goede
structuur voor het GOA-beleid. 

Het veldwerk voor dit onderzoek is grotendeels uitgevoerd door dr. Adrie Claassen 
en dr. Lia Mulder van het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (its) in
Nijmegen. Het scp bedankt het its voor zijn bijdrage. De wethouders, beleidsmede-
werkers, schoolbestuurders en schooldirecteuren van de vijftien gemeenten die in dit
rapport centraal staan zijn wij erkentelijk voor hun tijd en hun bijdrage aan het
onderzoek.  

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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Deel I

Kader en opzet van het onderzoek





1 Onderwijsachterstanden en beleid

1.1 Inleiding

De achterstand van bepaalde groepen allochtone en autochtone leerlingen in het
onderwijs vormt een terugkerend onderwerp in het maatschappelijk en politiek debat.
Het gaat daarbij om structurele leerachterstanden die samenhangen met de sociaal-
economische of etnische achtergrond van een leerling. Decennialang zijn deze
onderwijsachterstanden al onderwerp van overheidsbeleid. Jaarlijks wordt er zo’n
600 miljoen euro aan de bestrijding van onderwijsachterstanden uitgegeven.1 Dat er
desondanks nog steeds een achterstandsprobleem is, roept bij sommigen de vraag
op of het beleid wel effectief is.2

Jaarlijks rapporteert de Inspectie van het onderwijs in haar onderwijsverslag over
de problematiek van scholen met een hoge concentratie ‘achterstandsleerlingen’.
Regelmatig doet het Sociaal en Cultureel Planbureau in de Rapportage Minderheden
verslag van ontwikkelingen in de onderwijssituatie van minderheden en de achterstand
die ze hebben ten opzichte van autochtone leerlingen (Tesser et al. 1999, 2001). Ook
de Onderwijsraad besteedt hieraan aandacht in zijn adviezen en studies. Verder is er
een stroom publicaties van onderzoekers over dit onderwerp. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het beleid dat de overheid
voert om de schoolprestaties en schoolloopbaan van achterstandsleerlingen te verbe-
teren. In dit eerste hoofdstuk wordt het kader van dit onderzoek geschetst. Sinds 1998
is het onderwijsachterstandsbeleid gedecentraliseerd. Met decentralisatie wordt de over-
dracht bedoeld van macht en middelen van de centrale overheid naar de lokale overheid.
Een van de argumenten om het beleid te decentraliseren is dat het bij een centrale
sturing onvoldoende kan inspelen op de verschillen in achterstandsproblematiek tussen
gemeenten en scholen. 

In paragraaf 1.2 worden de belangrijkste gegevens over de onderwijsachterstanden
en de leerlingen die het betreft, nog eens puntsgewijs beschreven. Daarbij wordt ook
aandacht besteed aan de spreiding van onderwijsachterstanden over Nederland en
over scholen.

In paragraaf 1.3 staat een korte toelichting op het onderwijsachterstandenbeleid en
de decentralisatie daarvan in 1998. De achterliggende filosofie van de decentralisatie
is dat gemeenten beter in staat zijn dan de centrale overheid om bij onderwijsachter-
standsbestrijding doel en middelen op elkaar af te stemmen. Toch is centrale sturing
niet volledig losgelaten, aangezien gemeenten een Landelijk beleidskader gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid 1998-2002 hebben meegekregen. Gemeenten die voor
de achterstandsbestrijding middelen hebben ontvangen van het Rijk moeten een
gemeentelijk beleidsplan ontwikkelen dat strookt met dit landelijke beleidskader. 
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In paragraaf 1.4 wordt nader ingegaan op de relaties tussen de bij het GOA-beleid
betrokken partijen: de relatie tussen het Rijk en de gemeente, die tussen het Rijk en
scholen en de relatie tussen de gemeente en scholen. De decentralisatie van het beleid
bracht verschillende verwachtingen mee over deze onderlinge verhoudingen. De
paragraaf geeft een beschouwing over deze veronderstellingen.

Paragraaf 1.5 bevat enkele conclusies en een beschrijving van de inhoud van dit
rapport.

1.2 Aard en spreiding van onderwijsachterstanden

De leerprestaties van leerlingen in het primair onderwijs lopen sterk uiteen. Kinderen
van lager opgeleide ouders en leerlingen van allochtone herkomst lopen meer risico
op onderwijsachterstand dan kinderen van hoger opgeleide ouders en autochtonen.
In het jaar van de dataverzameling van dit onderzoek (2000/2001) moet 28% van de
anderhalf miljoen leerlingen in het basisonderwijs tot de categorie achterstandsleer-
lingen worden gerekend. In totaal zijn dat ruim 430.000 leerlingen. Van hen behoort
iets meer dan de helft tot de categorie autochtone achterstandsleerlingen en iets minder
dan de helft tot de allochtone achterstandsleerlingen. 

Herkomstmilieu vormt een belangrijke factor
Een groot deel van de Marokkaanse en Turkse ouders is ongeschoold, vrouwen vaker
dan mannen. Zo heeft in 1998 bijna 30% van de Marokkaanse mannen in de leeftijds-
categorie 25-39 jaar en meer dan 40% van de Marokkaanse vrouwen in dezelfde leef-
tijdscategorie geen of slechts enkele jaren onderwijs gevolgd. Bij Turken in dezelfde
leeftijdscategorie is dat 18% van de mannen en ruim een kwart van de vrouwen. Onder
oudere allochtonen (40 jaar of ouder) liggen deze percentages veel hoger (Dagevos
2001).

Niet alleen allochtone, maar ook autochtone leerlingen van laagopgeleide ouders
presteren duidelijk minder goed dan autochtone leerlingen van hoger opgeleide ouders.

Bosker et al. (2001) laten zien dat de achterstanden bij leerlingen bij wie het oplei-
dingsniveau in het gezin één tot zes jaar lager onderwijs is, weer groter zijn dan in
gezinnen waar het hoogste opleidingsniveau lbo is. Er kan dus binnen de categorie
‘laagopgeleide ouder(s)’ nog verder gedifferentieerd worden. 

Achterstand in taalvaardigheid al bij aanvang 
Vooral allochtone leerlingen beginnen hun schoolloopbaan vaak al met een achterstand
op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen (Inspectie van het onderwijs 1999).
De achterstand in (Nederlandse) taalvaardigheid springt daarbij in het oog. 

Zo starten overwegend niet-Nederlandssprekende, tweetalige kinderen in groep 1
van de basisschool met een passieve woordenschat (het kunnen begrijpen van een
woord) van 970 woorden.3 Tweetalige kinderen die in hoofdzaak Nederlands spreken
hebben dan een passieve woordenschat van ongeveer 1.930 woorden. De normgroep
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die uit autochtone Nederlandssprekende kinderen bestaat, heeft een passieve woorden-
schat van 2.830 woorden. 

De actieve woordenschat (het kunnen gebruiken van een woord) – in het Nederlands –
is van overwegend niet-Nederlandssprekende kinderen bij aanvang van groep 1 onge-
veer 360 woorden.4 Bij de tweetalige kinderen die vooral Nederlands spreken is dat
970 woorden en bij de normgroep omvat de woordenschat ongeveer 1.600 woorden
(Verhoeven en Vermeer 2001).

Basistoerusting ontbreekt of is vaak onvolledig
Autochtone en allochtone achterstandsleerlingen lopen ook op andere terreinen dan
taal- en rekenvaardigheden een risico op achterstand. De Onderwijsraad (2000) 
constateert dat deze risico’s ontwikkelingsaspecten betreffen op het cognitieve (dat
wil zeggen: feitenkennis, maar ook een zeker probleemoplossend vermogen), meta-
cognitieve (het plannen en sturen van het eigen leerproces) en het motorische terrein
en voor de ontwikkeling met betrekking tot (delen van) het sociaal-emotionele domein,
waaronder ‘sociale competentie’. Voor sociale competentie worden vasthoudendheid,
enthousiasme en zelfvertrouwen als belangrijke gedragskenmerken beschouwd voor
het kunnen oplossen van complexe schoolse taken. Als leerlingen bij aanvang van het
basisonderwijs – als gevolg van hun sociale achtergrond – tekorten ondervinden op deze
terreinen, zullen zij ook minder goed in staat zijn om succesvol aan het onderwijs-
programma deel te nemen (Onderwijsraad 2000). 

Leerwinst van allochtone achterstandsleerlingen
In groep 2 van het basisonderwijs hebben Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse leer-
lingen een achterstand van meer dan twee leerjaren op autochtone leerlingen. Suri-
naamse leerlingen hebben in groep 2 meer dan één jaar achterstand (Tesser en
Iedema 2001). Het gaat daarbij om het minder goed kunnen hanteren van begrippen
en het aanbrengen en ontdekken van ordening.

Bij opeenvolgende cohorten leerlingen tussen 1994 en 1998 bleek deze ‘aanvangs-
achterstand’ stabiel. Wel worden de prestaties tijdens de basisschoolperiode beter.
Dit wordt wel aangeduid als ‘leerwinst’. Tesser en Iedema (2001) laten zien dat de
leerwinst vooral zit in de rekenprestaties: in groep 8 zijn deze beter dan in groep 6,
en die zijn weer beter dan de prestaties in groep 4. Ook op het gebied van taal wordt
er leerwinst geboekt, hoewel deze geringer is dan bij rekenen. De leerwinst bij taal
doet zich vooral voor van groep 4 naar groep 6. 

Over het algemeen is het onderwijsniveau van de belangrijkste groepen etnische minder-
heden de afgelopen jaren gestegen. Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen
doen het nu veel beter op school dan tien, twaalf jaar geleden. Zo is de leerachterstand
van Turkse leerlingen ten opzichte van autochtone leerlingen tussen 1988 en 1998
bijna gehalveerd (Tesser en Iedema 2001).

7Onderwijsachterstanden en beleid



Toch blijven de leerprestaties van met name allochtone leerlingen achter bij die van
andere leerlingen, vooral op het gebied van de taalvaardigheid. Turkse en Marokkaanse
leerlingen in groep 8 hebben een vaardigheidsscore voor taal die overeenkomt met
die van Nederlandse leerlingen in groep 6, dat is een achterstand van ongeveer twee
jaar. In de lagere groepen is de achterstand geringer, maar nog altijd één à anderhalf
jaar (Tesser et al. 1999; Bosker et al. 2001). 

De achterblijvende prestaties blijven niet beperkt tot taalvaardigheid, maar doen
zich ook voor op het gebied van rekenen. De rekenachterstand bij alle allochtone
groepen is geringer dan hun taalachterstand en echt grote verschillen naar herkomst-
land zijn er niet. Bij de Turkse en Marokkaanse leerlingen van groep 4 bedraagt de
achterstand ruim één jaar. Aan het einde van de basisschool, in groep 8, bedraagt de
achterstand in rekenen bij Turkse, Marokkaanse en Surinaamse leerlingen nog een
halfjaar op de autochtone leerlingen (Tesser en Iedema 2001; Bosker et al. 2001).   

Autochtone achterstandsleerlingen
Hoewel de prestaties van autochtone achterstandsleerlingen beter zijn dan die van
allochtone achterstandsleerlingen, hebben autochtone achterstandsleerlingen toch
een achterstand in taalvaardigheid op niet-achterstandsleerlingen van bijna één jaar
leertijd (scp 2001: 81). De verschillen in rekenvaardigheid zijn minder groot. 

De achterstand bij deze groep achterstandsleerlingen is hardnekkiger dan bij de
allochtone achterstandsleerlingen (Tesser en Iedema 2001). Allochtone achterstands-
leerlingen lopen hun achterstand langzaam in, maar dat is bij autochtone achterstands-
leerlingen niet het geval. Er lijkt zelfs sprake te zijn van een lichte achteruitgang in
hun prestaties (Tesser 2003). 

Gewichtengelden: de 0,25- en 0,90-leerlingen
Scholen met veel achterstandsleerlingen, krijgen aanvullende formatie of middelen
om de extra inspanning en begeleiding voor hen te kunnen bekostigen. Deze leerlingen
worden in onderzoek en beleid vaak aangeduid met het ‘gewicht’ dat hun in dat kader
is toebedeeld en op grond waarvan de extra financiering plaatsvindt. Tot voor kort
werden de niet-achterstandsleerlingen met een gewicht van 1.00 aangeduid en werden
autochtone achterstandsleerlingen 1.25-leerlingen en allochtone achterstandsleerlingen
1.9-leerlingen genoemd (zie bijlage A1). Recent is de officiële aanduiding van achter-
standsleerlingen gewijzigd in respectievelijk 0,25-leerlingen en 0,90-leerlingen.

Tabel 1.1 laat zien dat het percentage 0,90-achterstandsleerlingen de laatste jaren
stabiel is gebleven op (afgerond) 13%. In 1993 werden de criteria voor de 0,25-categorie
aangescherpt, om de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid te reduceren.5

Ook in de jaren daarna is het aandeel autochtone achterstandsleerlingen fors afgeno-
men, zelfs bijna gehalveerd (in de tabel van 27% in 1995 naar 14% in 2001). 
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Tabel 1.1 (Achterstands)leerlingen in het bo en het aandeel per type gewicht, naar 

schooljaar (in aantallen en procenten)

totaal- aantal % achter-
aantal achterstands- stands % 0,25- % 0,90-
leerlingen bo leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen

1995/’96 1.477.050 581.520 39 27 12
1996/’97 1.501.600 555.150 37 24 12
1997/’98 1.520.200 483.210 32 19 12
1998/’99 1.533.930 465.210 30 17 13
1999/’00 1.543.070 449.650 29 16 13
2000/’01 1.546.550 433.350 28 15 13
2001/’02 1.552.490 420.600 27 14 13

Bron: CBS/Statline

In 1998 (het jaar dat de GOA-wet van kracht werd) waren de leerlingen als volgt over
de verschillende categorieën verdeeld: 17% behoorde tot de 0,25-leerlingen (autochtone
kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau); 0,3% behoorde tot 0,40- en
0,70-leerlingen (schippers-, woonwagen- en zigeunerkinderen); 13% behoorde tot de
0,90-leerlingen (kinderen van allochtone ouders met een laag opleidings- of beroeps-
niveau). Op de overige leerlingen in het basisonderwijs was geen afwijkend gewicht
van toepassing. 

Concentraties 0,90-leerlingen in de grote steden en 0,25-leerlingen op het
platteland
Achterstandsleerlingen zijn niet evenwichtig verspreid over Nederland. Het valt direct
op dat de vier grote steden overwegend met allochtone achterstandsleerlingen te maken
hebben (de 0,90-leerlingen) (tabel 1.2). Hoewel het gemiddelde percentage 0,90-leer-
lingen de laatste jaren stabiel blijft, is het percentage in de G4-gemeenten met een
procentpunt (afgerond) afgenomen en juist iets toegenomen in de G21-gemeenten.
De afname van het percentage 0,25-leerlingen in de afgelopen paar jaar heeft zich in
alle typen gemeenten voorgedaan. 

Tabel 1.2 Achterstandsleerlingen naar gemeentetype in 1998/1999 en in 2000/2001 
(in procenten)

leerlingen 0,25- 0,90-
gewichtenregelinga leerlingen leerlingenb

1998/1999 2000/2001 1998/1999 2000/2001 1998/1999 2000/2001

G4 59 55 14 11 45 44
G21 37 33 20 15 16 17
overige gemeenten 25 21 20 16 5 5
totaal gemiddeld 30 28 17 15 13 13

a De 0,40- en 0,70- leerlingen zijn hierin meegerekend.
b Verschillen tussen de typen gemeenten signif icant op .05 niveau.  

Bron: CBS/Statline; RPD (WMD’98); OCenW (2000/2001) SCP-bewerking
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De plattelandsregio’s hebben meer met autochtone dan met allochtone achterstands-
leerlingen te maken (tabel 1.3).

Tabel 1.3 Achterstandsleerlingen in plattelandsregio’s in 2000/2001 (in procenten)

leerlingen zonder 
0,25-leerlingen 0,90-leerlingen extra gewicht

Groningen 17,8 8,6 73,4
Friesland 19,8 5,8 74,2
Drenthe 16,1 6,2 77,3
Zeeland 18 7,1 74,5
Nederland 14,8 13 72

Bron: Van der Vegt en Van Velzen (2001: 20)

Achterstand op het platteland en in de grote steden
Van der Vegt en Van Velzen (2001) wijzen erop dat de positie van de autochtone achter-
standsleerlingen in de plattelandsregio’s ongunstig afsteekt bij het landelijk beeld.
Met name in de noordelijke provincies blijven de prestaties van de 0,25-leerlingen
onder het landelijk gemiddelde van deze groep.   

In het Onderwijsverslag over het jaar 2001 constateert de inspectie dat de onderwijs-
resultaten in de grote steden – evenals vorige jaren – lager zijn dan op scholen in de
rest van het land (Inspectie 2002). Voor een deel heeft dat te maken met de samen-
stelling van de leerlingpopulatie in de grote steden. In Rotterdam, Amsterdam en
Den Haag behoort inmiddels meer dan de helft van de leerlingen op de basisscholen
tot de doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid. In Rotterdam is dat zelfs
65%. De situatie in Utrecht wijkt daarvan af, maar ook hier ligt het percentage van
44% ver boven het landelijk gemiddelde. Het aandeel autochtone achterstandsleerlingen
(de 0,25-leerlingen) blijft in de vier grote steden beperkt, al benadert Rotterdam met
14% het landelijk gemiddelde (tabel 1.4).

Tabel 1.4 Achterstandsleerlingen in de G4 (in aantallen en procenten)

aantal achter- achterstands- 0,25-leer- 0,90-leer-
standsleerlingen leerlingen (in %) lingen (in %) lingen (in %)

Amsterdam 32.153 56 7 49
Den Haag 19.896 53 11 42
Rotterdam 35.304 65 14 51
Utrecht 9.008 44 11 33
landelijk 433.350 28 15 13

Bron: OCen W (2000/2001) SCP-bewerking
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Concentraties 0,90-leerlingen op sommige scholen
De achterstandsleerlingen zijn evenmin evenredig verdeeld over de scholen. Zo had
in het schooljaar 1999/2000 6% van de basisscholen meer dan 60% allochtone achter-
standsleerlingen. In Utrecht was dat 33%, in Den Haag 37% en in Amsterdam en
Rotterdam gold dat voor de helft van alle basisscholen. In gemeenten met minder
dan 100.000 inwoners was bij slechts 1% van de basisscholen sprake van zo’n hoge
concentratie allochtone leerlingen (De Hart et al. 2002: 97). Deze etnische segregatie
naar scholen wordt allereerst veroorzaakt door segregatie in wijken en buurten. Ook
het schoolkeuzegedrag van ouders (de ‘witte vlucht’ door een school te kiezen buiten
de eigen buurt of een buurtschool in een wijk waarin overwegend allochtonen wonen
– een ‘zwarte school’) en het profileringsgedrag van scholen zelf dragen bij aan deze
segregatie (Karsten et al. 2002). Velen vinden etnische segregatie ongewenst, omdat
deze de integratie zou bemoeilijken.6 Een leerlingenpopulatie waarvan een groot deel
van de kinderen het Nederlands niet als eerste taal spreekt, is bovendien weinig
bevorderlijk voor de ontwikkeling van taalvaardigheden in het Nederlands. 

Concentraties 0,90-leerlingen in openbaar en islamitisch onderwijs
Achterstandsleerlingen zijn evenmin evenredig verdeeld naar denominatie (tabel 1.5).
De 0,25-leerlingen komen het meest voor in het rooms-katholieke onderwijs, maar
de verschillen met het protestants-christelijke en het openbare onderwijs zijn niet
groot. Allochtone achterstandsleerlingen komen daarentegen vaker voor op openbare
scholen. Ook komen 0,90-leerlingen vaak voor op islamitische scholen (deze vallen
onder het ‘overig bijzonder’ onderwijs)7 (Mulder et al. 2001: 18).

Tabel 1.5 Achterstandsleerlingen naar denominatie 2000 (in aantallen en procenten) 

aantal % achter-
aantal achterstands- stands- % 0,25- % 0,90-
leerlingen leerlingen leerlingena leerlingen leerlingen

openbaar 491.917 167.242 34 14,7 19,0
protestants-christelijk 422.371 103.999 25 15,5 8,9
rooms-katholiek 515.486 138.684 27 16,1 10,4
overig bijzonder 93.167 23.423 25 6,4 13,4
totaal 1.522.941 433.348 28 15 13

a Hierin zijn de 0,40- en 0,70-leerlingen meegeteld. 

Bron: Mulder et al. (2001) SCP-bewerking

Kwaliteit op concentratiescholen
Op scholen waar de leerlingpopulatie voor meer dan de helft uit allochtone of
autochtone achterstandsleerlingen bestaat, blijven de prestaties aan het einde van de
basisschool twee tot drie keer zo vaak beneden het verwachte niveau als op scholen
met een anders samengestelde leerlingenpopulatie (Inspectie 2002: 143). De inspectie
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constateert dat op veel 0,25-scholen en 0,90-scholen de kwaliteit van het onderwijs-
leerproces op essentiële onderdelen tekortschiet. Het ontbreekt deze scholen vaak
aan enkele gunstige condities op het gebied van kwaliteitszorg, professionalisering
en interne communicatie (Inspectie 2001).

Een bijkomend probleem is dat het lerarentekort in de grote steden nijpender is
dan elders in het land en vooral speelt op scholen met veel (allochtone) achterstands-
leerlingen. Het lerarentekort, maar ook het ziekteverzuim en mede daardoor het wer-
ken met invalkrachten komt de kwaliteit van het leerproces niet ten goede. Bovendien
komt ook de (benodigde) leertijd hierdoor onder druk te staan. 

De achterstand op scholen met veel achterstandsleerlingen is relatief groot en ook
in absolute zin blijven de prestaties achter bij andere scholen. Toch moeten de mogelijk
negatieve effecten van concentratiescholen op de prestaties van leerlingen niet worden
overschat (Tesser 2003). Aangezien de aanvangsachterstand bij achterstandsleerlingen
gelijk is gebleven, is het waarschijnlijk dat juist de scholen verantwoordelijk zijn voor
de al eerder geconstateerde vooruitgang in prestaties bij allochtone achterstandsleer-
lingen (Tesser en Iedema 2001). ‘Zwarte scholen’ boeken daarbij niet minder vooruit-
gang dan ‘witte scholen’ (Tesser 2003). 

1.3 Overheidsbeleid door de jaren 

De centrale doelstelling van het onderwijsachterstandenbeleid is het voorkomen en
bestrijden van de negatieve effecten van sociale, economische en culturele omstandig-
heden op de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen. Vanaf de jaren
zeventig voert de rijksoverheid al een onderwijsachterstandenbeleid. Aanvankelijk
bleef dit beleid beperkt tot autochtone leerlingen met een sociaal-economische
achterstand (het (onderwijs)stimuleringsbeleid). Later zijn de doelgroepen van het
beleid uitgebreid met allochtone leerlingen die eveneens een verhoogd risico op
achterstand hebben (het beleid voor etnische of culturele minderheden). In 1985 werd
het Onderwijsvoorrangsbeleid (ovb) ingevoerd, waarin het beleid voor beide catego-
rieën leerlingen werd geïntegreerd. Het Onderwijsvoorrangsbeleid kende een gebieds-
gerichte aanpak (de onderwijsvoorrangsgebieden) voor scholen in gebieden waar zich
een concentratie van achterstanden voordeed en een schoolgerichte aanpak in de vorm
van een toekenning van extra formatie voor scholen met veel achterstandsleerlingen
(in het basisonderwijs de gewichtenregeling (zie bijlage A1) en in het voortgezet
onderwijs de zogenoemde cumi-regeling voor culturele minderheden en anderstali-
gen).8 De gebiedsgerichte aanpak bestond uit samenwerkingsverbanden tussen
scholen en welzijnsinstellingen om de achterstanden integraal te kunnen aanpakken.
In de jaren negentig zijn de samenwerkingrelaties tussen scholen en andere instel-
lingen, zoals de voorschoolse kinderopvang en de opvoedingsondersteuning binnen
het sociale-vernieuwingsbeleid (1990-1994) en het grotestedenbeleid (1994-1998),
verder uitgebouwd (scp 1998: 585).
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In de loop van de jaren negentig groeide het politiek besef dat een lokaal geregisseerd
beleid mogelijk tot betere resultaten leidt dan een landelijk beleid. Er was sprake van
twee bewegingen die tegelijkertijd plaatsvonden. Enerzijds was dat de territoriale
decentralisatie waarbij de gemeente nieuwe taken krijgt; anderzijds de functionele
decentralisatie waardoor scholen meer autonomie krijgen. 

In augustus 1998 is de Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa)
ingevoerd. Het oude gebiedsgerichte onderwijsvoorrangsbeleid verviel en werd ver-
vangen door dit nieuwe GOA-beleid. De formatie- of gewichtenregeling bleef gehand-
haafd,9 zij het dat deze ‘schoolgebonden middelen’ en extra formatie voortaan zouden
moeten worden ingezet voor de in het lokale onderwijsachterstandsplan vastgelegde
doelen. Onderwijsachterstandsbestrijding is daarmee een taak geworden van de
gemeente. Wel geeft het Rijk richting aan het beleid in de vorm van een landelijk
beleidskader (lbk). In dit landelijke beleidskader goa 1998-2002 zijn de centrale
doelstellingen en prioriteiten vastgelegd. In het onderwijsachterstandenbeleid dient
het accent te liggen op de volgende zaken:
1 de voor- en vroegschoolse periode;
2 beheersing van de Nederlandse taal;
3 vermindering van verwijzing naar het speciaal onderwijs;
4 vermindering schooluitval;
5 evenredige deelname van doelgroepen aan het onderwijs;
6 monitoring (zie ook bijlage A2). 

Hoewel deze zes thema’s prioriteit hebben, zijn gemeenten vrij de doelen van het lbk

te vertalen naar het lokale niveau. Bovendien kunnen ze zelf nog doelstellingen toe-
voegen aan het beleid.

Een belangrijke overweging voor de decentralisatie was de inzet van middelen ter
bestrijding van de onderwijsachterstanden te verbeteren. Evaluaties van onderwijs-
achterstandsbestrijding in de periode van het onderwijsvoorrangsbeleid en daarvoor
nog het stimuleringsbeleid, lieten zien dat er nauwelijks positieve resultaten konden
worden vastgesteld van de gewichtenformatieregeling (de extra faciliteiten die basis-
scholen met veel achterstandsleerlingen ontvangen). Hoewel de gebiedsgerichte aanpak
positiever werd beoordeeld, functioneerde deze toch ook niet altijd optimaal (Driessen
2001; Mulder 1996; scp 1998). Voorafgaand aan de inrichting van het nieuwe lbk goa

voor 2002-2006, stelde ook de Algemene Rekenkamer dat moeilijk aan te tonen is of
de gewichtenregeling effectief is. De Rekenkamer concludeerde dat het beleid in de
afgelopen twintig jaar – in welke vorm dan ook – geen blijvende resultaten heeft geboekt
en dat de ruim 3,6 miljard euro (circa 8 miljard gulden) die tussen 1991 en 2000 werd
besteed aan de landelijke bestrijding van onderwijsachterstanden, niet tot een zicht-
bare vermindering van de onderwijsachterstanden heeft geleid (Algemene Rekenkamer
2001: 7).10 
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Noch het falen van het beleid, noch de doelmatigheid ervan kan evenwel met echt
harde resultaten worden bewezen (Bosker et al. 2001; Webbink 2002). Beleidseffecten
van het onderwijsachterstandenbeleid zijn moeilijk vast te stellen, omdat er geen
sprake is van een experimentele opzet (Bosker et al. 2001; Tesser en Iedema 2001;
Webbink 2002). Alleen wanneer de prestaties van groepen leerlingen die aan het beleid
zijn onderworpen, zouden worden vergeleken met die van groepen leerlingen die niet
aan het beleid zijn onderworpen, zou er een min of meer betrouwbare uitspraak over
de effectiviteit van het beleid kunnen worden gedaan. Van zo’n gecontroleerde, 
vergelijkende opzet is echter nooit sprake geweest.

Recente ontwikkelingen
In aanvulling op het GOA-beleid voor de periode 1998-2002 ging begin 2000 het
zogenoemde onderwijskansenbeleid van start. Doel van het beleid is de onderwijs-
prestaties, slaagkansen en perspectieven te verbeteren van leerlingen in het basis- en
voortgezet onderwijs (Inspectie 2002). Essentieel is een gerichte aanpak op scholen
met een hoog percentage achterstandsleerlingen (Vedder en Kloprogge 2001). Het
Rijk wil de gemeenten ‘omvangrijker en indringender ondersteunen’ in de vorm van
extra inspanningen gericht op de ontwikkeling van effectief taalonderwijs, uitbreiding
van de faciliteiten van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) en bijvoorbeeld de inzet
van de inspectie (tk 27020, nr 2, 1999/2000).11 Het Rijk sloot daarvoor convenanten
met de gemeenten.

Het onderwijskansenbeleid kent een breed actieprogramma dat zich richt op taal
en taalmethoden, op rekenen, op de vve, en op ict. Het bevat bovendien enkele 
specifieke maatregelen voor het voortgezet onderwijs. Het onderwijskansenbeleid
wordt binnen de juridische kaders van het GOA-beleid uitgevoerd en maakt daar
inmiddels deel van uit. 

Inmiddels is ook het tweede, aangescherpte landelijke beleidskader goa voor de
periode 2002-2006 gestart. Hierin worden vier prioriteiten genoemd die in zoveel
mogelijk concrete en meetbare doelstellingen zullen moeten worden uitgewerkt. De
prioriteiten zijn: voor- en vroegschoolse educatie, ondersteuning schoolloopbaan,
bestrijding van voortijdig schoolverlaten, beheersing van de Nederlandse taal 
(tk 2000/2001). (In een conceptversie maakte ook ‘sociale competentie’ deel uit van
de doelstellingen, maar vanwege de gebrekkige mogelijkheden dit te operationaliseren
in concrete doelstellingen is het uit de definitieve versie verdwenen.)

Het onderhavige onderzoek heeft echter nog betrekking op de vorige planperiode
(1998-2002), waarbij gemeenten in hun GOA-beleid inhoud moeten geven aan de
eerdergenoemde doelen van het eerste landelijke beleidskader. 
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1.4 Decentralisatie van beleid en de verhouding tussen Rijk, gemeente en scholen

Sinds 1998 is het onderwijsachterstandenbeleid gedecentraliseerd. Daarmee zijn de
bestuurlijke verhoudingen gewijzigd. De overdracht van taken van het Rijk naar
gemeenten (of provincies) (territoriale decentralisatie) staat sinds de jaren tachtig
prominent op de politieke agenda, maar komt wat het onderwijs betreft pas goed op
gang in de jaren negentig. In het zogenoemde Scheveningse Beraad Bestuurlijke
Vernieuwing – een overleg dat in 1993/94 plaatsvindt tussen de bewindslieden en de
onderwijsorganisaties (O&W 1993) – zijn afspraken gemaakt over enkele ingrijpende
wijzigingen in de bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs. Een van de afspraken was
de scholen meer autonomie te geven (functionele decentralisatie). Een andere afspraak
was de gemeente een sturende rol toe te kennen in het onderwijsachterstandenbeleid
(territoriale decentralisatie) en meer vrijheid om zelf gemeentelijke middelen toe te
voegen aan de rijksvergoeding voor onderwijsachterstandsbestrijding (Vermeulen 
et al. 1997). Behalve het goa zijn eind jaren negentig ook andere onderwijsbeleids-
terreinen tot de taken van de gemeente gaan behoren, bijvoorbeeld de onderwijshuis-
vesting, het onderwijs in allochtone levende talen (oalt) en de onderwijsbegeleiding.

Verwachtingen over de territoriale decentralisatie
Achterliggende gedachte van deze beleidsoperatie is dat het niveau van de gemeente
(en wellicht daarbinnen van een wijk of buurt) de aangewezen bestuurlijke schaal is
voor bestrijding van de onderwijsachterstandsproblematiek. De achterstandssituatie
kan per gemeente en tussen scholen sterk verschillen. Met een centraal gestuurd beleid
kan minder recht worden gedaan aan zulke verschillen. Gemeenten daarentegen zouden
daartoe beter in staat zijn en daadwerkelijk ‘maatwerk’ kunnen leveren. Het is dan
wel van belang inzicht te hebben in de lokale problematiek en dus ook te kunnen
beschikken over relevante informatie over de doelgroepen van het beleid.

Lokaal onderwijsbeleid moet leiden tot meer samenhang en meer samenwerking op
lokaal niveau.12 In het landelijke beleidskader goa wordt integraliteit van het beleid
– ook opgevat als een samenhangende aanpak – zelfs als een voorwaarde beschouwd
voor een succesvol beleid. In het lbk worden verwachtingen uitgesproken over
afstemming van voorschoolse voorzieningen, welzijnsinstellingen, culturele instel-
lingen en sportverenigingen. Zowel met andere onderwijsterreinen als met bijvoor-
beeld het lokale (preventief werkende) jeugdbeleid wordt afstemming nagestreefd. De
kans op maatwerk neemt toe door een integrale beleidsvoering (Fleurke et al. 1997;
Denters 1989).

Samenhang en samenwerking in het gemeentelijk beleid komen echter niet vanzelf
tot stand. Daarvoor is een duidelijke regie of sturing in het beleidproces nodig. In het
GOA-beleid ligt het voor de hand de lokale overheid de regie te geven. De gemeente is
er immers verantwoordelijk voor de onderwijsachterstanden op lokaal niveau effectief
te bestrijden. Een goede afstemming tussen het onderwijsachterstandenbeleid en andere
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(onderwijs)beleidsterreinen maakt deel uit van een effectieve aanpak. Bovendien kan
een duidelijke aansturing van de andere actoren die bij het beleid betrokken zijn, ook
de slagvaardigheid van het beleid vergroten (Fleurke et al. 1997). De bijdragen van de
verschillende actoren en sectoren aan het beleid moeten worden gecoördineerd, opdat
beleidsinspanningen elkaar niet tegenwerken, maar juist versterken. Zonder sturing
zouden actoren wellicht niet tot samenwerking en tot oplossingen komen. 

De gemeente kan het lokale beleidsproces op verschillende manieren sturen. De twee
uitersten zijn: top-down en bottom-up. In het eerste geval is de rol van de gemeente zeer
dominant, terwijl er in het tweede geval alle ruimte is voor de invloed van andere actoren
in het netwerk c.q. ‘het veld’. Een andere mogelijkheid is een interactieve beleidsvoering,
‘een wijze van beleid voeren waarbij de overheid in een zo vroeg mogelijk stadium
burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het beleid
betrekt om in open wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de voorbereiding,
bepaling, de uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen’ (Pröpper 1998: 293). In
dit verband kunnen ook de door Gilsing et al. (2000) onderscheiden sturingsambities
interessant zijn. Deels in navolging van en deels als aanvulling op Hupe en Klijn (1997)
onderscheiden de auteurs vier ideaaltypische gemeentelijke sturingsambities die zijn
gebaseerd op de mate van doelstellend gedrag van de gemeente en de mate van inter-
actie tussen de gemeente en de overige betrokken actoren. De volgende sturings-
ambities worden onderscheiden:
1 dirigistische sturingsambitie: de gemeente stuurt ‘top-down’, bepaalt eenzijdig de

doelstellingen en middelen en ziet nauwgezet toe op de uitvoering;
2 materiële sturingsambitie: de gemeente stuurt primair op inhoud, is resultaatgericht

en hecht veel waarde aan de effectiviteit van haar beleid;
3 procesmatige sturingsambitie: de gemeente stuurt primair het beleidsproces en hecht

veel waarde aan consensus onder actoren. Belangrijker is dat er overeenstemming
wordt bereikt dan waarover;

4 procedurele sturingsambitie: de gemeente stuurt primair op het faciliteren van de 
uitvoering en hecht veel waarde aan het creëren van voorwaarden waaronder
instellingen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

De positie van de verschillende actoren in het lokale GOA-beleidsnetwerk
In het GOA-beleidsproces zijn verschillende partijen of actoren betrokken. De belang-
rijkste zijn de gemeente, de schoolbesturen en scholen. Daarnaast kunnen ook andere
instellingen hiervan deel uitmaken, bijvoorbeeld welzijnsinstellingen. Deze actoren
moeten met elkaar samenwerken om eerst de inhoud van het GOA-beleid te bepalen
en het vervolgens uit te voeren. Een niet onbelangrijk ‘nevenproduct’ van deze samen-
werking is een zekere bestendiging van de relaties. Er zullen in het lokale netwerk
omgangsvormen ontstaan die de interacties reguleren. Termen die in de literatuur
hiervoor worden gebruikt, zijn ‘dependency structure’, ‘rules of the game’, ‘normative
expectations’ of, meer in het algemeen: de structuur van het netwerk (Klijn en
Koppenjan 1997).
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De bij goa betrokken actoren kunnen in verschillende mate over hulp- of machts-
bronnen beschikken. De verdeling van hulpbronnen (bijvoorbeeld subsidies of andere
financiële middelen, maar ook kennis van het terrein en deskundigheid) en machts-
bronnen, de regels in het netwerk en de doelen die actoren nastreven, bepalen de
onderlinge afhankelijkheid van de actoren in het netwerk. 

De samenwerking kan gehinderd worden door spanningen tussen wat als indivi-
dueel/actorbelang wordt aangemerkt en wat een gemeenschappelijk belang is. Een
unanieme besluitvorming ligt dan minder voor de hand. De kans op een succesvolle
samenwerking is groter als er voor beide partijen iets te winnen valt (een ‘symbiotische
interdependentie’, Terpstra 2001) en de samenwerking niet wordt gehinderd door
onderlinge concurrentie (‘concurrerende interdependentie’). Deze wederzijdse afhanke-
lijkheid zal leiden tot een vorm van ‘ruil’ (Coleman 1990). Daarbij kan er ook sprake
zijn van ‘uitgestelde ruil’ (Sahlins 1976). Een actor investeert in het netwerk, in de
verwachting daar in de toekomst een wederdienst voor te ontvangen. Een belangrijk
aspect van de onderlinge verhoudingen in het beleidsnetwerk is daarom trust (Coleman
1990; Putnam 2000). De actoren zullen een zeker vertrouwen moeten hebben in de
lokale spelers van het netwerk om uiteindelijk hun individuele en gemeenschappe-
lijke belangen te kunnen realiseren. Een mogelijke hindernis voor het functioneren
van dit lokale beleidsnetwerk is dat de gemeente niet alleen de lokale overheid is, maar
in veel gevallen ook het schoolbestuur van het openbaar onderwijs, wat het gevaar van
belangenverstrengeling inhoudt (Van Langen en Portengen 1999). Dit kan echter
worden voorkomen door het bestuur van het openbaar onderwijs ‘op afstand’ te
plaatsen; dat wil zeggen te verzelfstandigen. 

Verantwoordelijkheidsverdeling
Figuur 1.1 licht de onderlinge relaties en verantwoordelijkheidsverdeling toe in het
onderwijsachterstandenbeleid. Hoewel de gemeente sinds de invoering van de Wet
goa een belangrijke rol speelt, blijft de centrale overheid verantwoordelijk voor het
bevorderen van een volwaardig burgerschap van alle leerlingen door het verminderen
van onderwijsachterstanden, en dus voor de resultaten van het onderwijsachterstanden-
beleid. Om die verantwoordelijkheid te effectueren heeft het Rijk een landelijk beleids-
kader ingesteld, waarin de doelstellingen van het beleid zijn vastgelegd. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale uitwerking van deze kaderstellende
doelen in een GOA-plan. De gemeente stelt het plan op voor een periode van vier jaar,
na raadpleging van de schoolbesturen in een op overeenstemming gericht overleg
(oogo). Het plan moet worden bekrachtigd door de gemeenteraad. Het is een taak van
de gemeente om de voorwaarden voor een samenhangende aanpak en voor maatwerk
te realiseren. De GOA-middelen en eventueel eigen middelen van de gemeenten moeten
worden toegewezen aan de instellingen. De gemeente heeft de taak erop toe te zien
dat de middelen worden besteed in overeenstemming met de in het plan vastgelegde
doelen.
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Schoolbesturen kunnen in het overleg met de gemeente invloed uitoefenen op de
doelstellingen van het GOA-plan. Daarnaast zijn de besturen verantwoordelijk voor
de manier waarop de scholen het beleid uitvoeren. Scholen blijven uiteraard zelf ver-
antwoordelijk voor het primaire proces. Maar de scholen die onder het GOA-beleid
vallen, moeten daarbij wel aandacht besteden aan de doelen die volgens het GOA-plan
prioriteit hebben.

Behalve van territoriale decentralisatie is er in het beleid ook sprake van functionele
decentralisatie. De scholen ontvangen immers zelf direct van het Rijk op basis van de
gewichtenregeling middelen voor onderwijsachterstandsbestrijding. Een beperking
voor de schoolbesturen is dat deze middelen in overeenstemming met het GOA-plan
moeten worden besteed.

Het Rijk heeft de bevoegdheden van gemeenten vergroot door de decentralisatie en
de verstrekking van middelen voor het GOA-beleid. Tegelijkertijd worden gemeenten
geacht uitvoering te geven aan het door het Rijk opgelegde lbk. Bovendien wil het
Rijk de lokale ontwikkelingen monitoren. Verder ziet het toe op de kwaliteit van het
onderwijs via de inspectie. Het lbk en de monitorverplichting betekenen dus dat er
ook een grens is aan de autonomie van gemeenten. 

Figuur 1.1 Verhouding tussen Rijk, gemeente en instellingen

Rijk

gemeente instellingen

-  territoriale decentralisatie
-  GOA-middelen
-  autonomie
-  LBK
-  monitoring

-  functionele decentralisatie
-  gewichtengelden
-  autonomie
-  inspectie

-  lokale netwerk (OOGO)
-  GOA-plan
-  samenhangende aanpak en maatwerk
-  toewijzing middelen
-  toezicht besteding middelen
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1.5 Conclusies en inhoud rapport

Onderwijsachterstanden van bepaalde groepen allochtone en autochtone leerlingen
vormen een hardnekkig probleem, al lijken allochtone achterstandsleerlingen hun
achterstand op autochtone leerlingen wel langzaam in te lopen. Bij de categorie
autochtone achterstandsleerlingen kan evenwel geen vooruitgang in hun prestaties
worden waargenomen. 

Onderwijsachterstanden zijn niet gelijk verspreid over Nederland. Concentraties
van allochtone achterstandsleerlingen doen zich vooral voor in sterk verstedelijkte
gebieden. In plattelandsgebieden kampt men vooral met achterstandsproblematiek
onder de autochtone leerlingen. Achterstandsleerlingen zijn ook niet gelijk verdeeld
over de scholen. Vooral in de grote steden zijn er veel scholen met een hoge concen-
tratie (allochtone) achterstandsleerlingen. 

Een van de veronderstellingen over het decentraliseren van het onderwijsachter-
standenbeleid is dat gemeentelijk beleid meer recht kan doen aan zulke verschillen
dan centraal aangestuurd beleid. De effectiviteit van het beleid zou eveneens toenemen
door een integrale beleidsvoering op lokaal niveau. Andere veronderstellingen over
de decentralisatie betreffen de efficiëntie van het beleid, de toegankelijkheid tot en de
betrokkenheid van burgers bij het beleid.

In het lokale beleidsproces zijn verschillende betrokken partijen of actoren te onder-
scheiden: het Rijk, de gemeente, de schoolbesturen en scholen en diverse andere
instellingen. Elk van deze betrokken partijen heeft een eigen positie in het beleids-
netwerk en beschikt over verschillende mogelijkheden en middelen om invloed uit te
oefenen op het lokale beleidsproces. 

In dit onderzoek wordt getracht zicht te krijgen op welke wijze deze actoren – twee
jaar na de invoering van de wet goa – lokaal vorm en inhoud aan het GOA-beleid geven.
De algemene veronderstelling luidt dat het GOA-beleid van gemeenten totstandkomt
in een krachtenspel tussen verschillende belanghebbende partijen en in een context
die mogelijkheden biedt maar daarnaast ook beperkingen oplegt.

Het onderhavige rapport is een vervolg op het SCP-rapport Gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid, een inhoudelijke en bestuurlijke typering (Turkenburg 1999) en is tevens het
eindrapport van het onderzoek naar het beleidsproces gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid.

In hoofdstuk 2 worden kort de opdracht, de opzet en de centrale vraagstelling van
het onderzoek toegelicht. In een aparte paragraaf zijn de belangrijkste resultaten van
de eerste fase van dit onderzoek (een survey onder gemeenten) beschreven. 

In hoofdstuk 3 wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. De vijftien gemeenten
die in deze rapportage centraal staan, worden hier geïntroduceerd. Het is een algemeen
hoofdstuk met uitleg over de gegevensverzameling en verwerking daarvan en de criteria
waarop de gemeenten zijn geselecteerd. De survey bevat gegevens over zowel de inhoud
als bestuurlijk-organisatorische kenmerken van het onderwijsachterstandenbeleid in
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gemeenten. Op grond van deze kenmerken is een beleidstypologie ontwikkeld die
het uitgangspunt vormde voor de selectie van onderzoeksgemeenten. In bijlage A
wordt de beleidstypologie beschreven.

De gegevens voor deze rapportage zijn hoofdzakelijk gebaseerd op gesprekken
met verschillende sleutelpersonen per gemeente. Het hoofdstuk biedt een overzicht
van de ondervraagde personen en van de onderwerpen die in de gesprekken naar
voren kwamen.

Deel II bevat de onderzoeksresultaten. Hier staat het lokale beleidsproces centraal. In
hoofdstuk 4 wordt de voorgeschiedenis van de gemeenten beschreven op het terrein
van achterstandsbestrijding en de eventuele verandering die het GOA-beleid daarin
heeft gebracht. Een belangrijke vraag is of het GOA-beleid min of meer een voortzetting
is van het beleid uit de jaren van het onderwijsvoorrangsbeleid of dat de introductie
van de GOA-wet heeft geleid tot ingrijpende vernieuwingen.

In hoofdstuk 5 worden de inhoudelijke keuzes die gemeenten maken nader toege-
licht. De lokaal gekozen doelstellingen zijn voor een belangrijk deel ontleend aan het
landelijke beleidskader, maar daarnaast bepalen ook andere, lokaal-specifieke doel-
stellingen het beleid.

In hoofdstuk 6 worden de bestuurlijk-organisatorische keuzes van de gemeenten
beschreven. In dit hoofdstuk staat een beschrijving van de regierol, de sturingswijze
van de gemeenten en de inzet van middelen, en ook in hoeverre het onderwijsachter-
standenbeleid tevens integraal beleid is. Op de gemeenten rust de verplichting het
beleid te monitoren en te evalueren. In dit hoofdstuk wordt tevens de wijze belicht
waarop gemeenten invulling geven aan deze monitorverplichting. 

In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de knelpunten in de uitvoering.

Deel III bevat de conclusies. De centrale vragen van het onderzoek worden beantwoord
in hoofdstuk 8.

Deel IV bevat de bijlagen.
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Noten

1 In 2000 (het jaar van de laatste dataverzameling van dit onderzoek) werd er
ongeveer 360 miljoen euro uitgegeven aan de gewichtenregeling voor het basis-
onderwijs, de cumi-faciliteiten voor het voortgezet onderwijs en de specifieke
uitkering aan gemeenten voor het GOA-beleid. Als de middelen voor het oalt,
de vve en de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten worden meegerekend,
dan komt het totaalbedrag in 2000 uit op ongeveer 550 miljoen euro. In 2002 is
dat totaalbedrag zo’n 617 miljoen euro. Bron: Algemene Rekenkamer (2001).

2 Illustratief zijn de reacties op een publicatie van de Algemene Rekenkamer in
2001. In het rapport Bestrijding van onderwijsachterstanden concludeert de Rekenkamer
dat er in de ruim twintig jaar dat er een onderwijsachterstandenbeleid wordt gevoerd
geen blijvende resultaten zijn geboekt. De onderwijsachterstanden zijn niet zicht-
baar verminderd.

3 De gegevens over de passieve woordenschat zijn afkomstig uit de Taaltoets Alle
Kinderen (tak), Verhoeven en Vermeer (2001).

4 Deze gegevens over de actieve woordenschat zijn eveneens afkomstig uit de
Taaltoets Alle Kinderen (tak), het onderdeel ‘woordomschrijving’, Verhoeven
en Vermeer (2001).

5 In bijlage A1 wordt de gewichtenregeling uitgebreid toegelicht. Aanvankelijk
gold voor de 0,25-leerlingen dat ten minste één van beide ouders laagopgeleid
moest zijn, voor leerlingen die na 1 december 1993 aan het basisonderwijs
begonnen, moesten beide ouders of verzorgers laagopgeleid zijn (tk 1997/1998,
25844). In een advies van de Onderwijsraad van november 2001 wordt overigens
voorgesteld het extra criterium in de gewichtenregeling over land van herkomst
voor de 0,90-leerlingen te laten vervallen en voortaan slechts het opleidings-
criterium van de ouders van een leerling te hanteren (Onderwijsraad 2001). Het
hier vermelde onderzoek van Bosker et al. (2001) was een voorstudie voor het
advies van de Onderwijsraad en diende om de relevantie van de huidige gewichten-
regeling te onderzoeken. 

6 Het is een terugkerend thema in de debatten over sociale ongelijkheid, onder-
wijsachterstanden en integratie. Een eenvoudige oplossing voor het zwarte-
witte-scholen probleem is evenwel niet voorhanden. Zo wijzen de betrokkenen
een vorm van quotering of dwang veelal van de hand: daarvoor hechten ouders
te veel aan een vrije schoolkeuze (Karsten et al. 2002). 

7 De islamitische scholen vallen evenals het hindoe-onderwijs onder het ‘overig
bijzonder’ onderwijs.

8 Voor een overzicht van de gewichtenregeling van het basisonderwijs zie bijlage A1.
De cumi-regeling (formatie-eenheden culturele minderheden en anderstaligen
voortgezet onderwijs) biedt scholen de mogelijkheid voor de allochtone leerlingen
extra formatie te krijgen. Deze is gebaseerd op de verblijfsduur van de betreffende
leerlingen in Nederland. Het begrip cumi-leerling, leerling behorend tot een
culturele minderheid, is gedefinieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen. Volgens deze definitie voldoet een cumi-leerling aan een
van de volgende voorwaarden voldoet: 
– behoort tot een Molukse bevolkingsgroep;
– ten minste een van de ouders/voogden is afkomstig uit Griekenland, Italië, 

(voormalig) Joegoslavië, Kaapverdië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië of 
Turkije;
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– ten minste een van de ouders/voogden is afkomstig uit Suriname, Aruba of 
de Nederlandse Antillen;

– ten minste een van de ouders/voogden is door de minister van Justitie als 
vreemdeling toegelaten op grond van artikel 15 van de Vreemdelingenwet;

– ten minste een van de ouders/voogden is afkomstig uit een ander, 
niet-Engelstalig land buiten Europa, met uitzondering van Indonesië 
(cbs/Statline).

9 Deze oude gewichtenregeling staat al enige tijd ter discussie, maar een besluit
over een eventuele herziening ervan is nog niet genomen.

10 De Rekenkamer schreef dit toe aan gebrek aan inzicht in het ontstaan van
onderwijsachterstanden, onduidelijkheid over de relatieve bijdrage aan onder-
wijsachterstanden van welbekende factoren, en vooral aan het ontbreken van
een adequate afweging en vertaling van deze factoren in meetbare doelstellingen
van het (eerste) lbk goa (Algemene Rekenkamer 2001: 3-7). 
De rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitvoering van het onderwijsachter-
standenbeleid zouden volgens de Rekenkamer in het geding zijn. 

11 In de notitie Onderwijskansen, ruimte voor kwaliteit bij de aanpak van onderwijsachterstanden
en de nota Aan de slag met onderwijskansen wordt deze intensivering van het achter-
standenbeleid toegelicht (tk 1999/2000, 27020, nr 1 en 14). Er is sprake van een
diepte- en een breedtestrategie. Het beleid richtte zich aanvankelijk specifiek op
de scholen in de grote steden met veel achterstandsleerlingen die volgens de
Inspectie van het onderwijs onder de maat presteren (tk 1999/2000). De G4 en
nog eens 32 middelgrote gemeenten hebben scholen geselecteerd – momenteel
zijn er 221 scholen voor het primair onderwijs aan-gemeld – waar dit beleid wordt
geïmplementeerd (Inspectie 2002). Deze selectie van scholen zal in een later
stadium worden uitgebreid met meer scholen en het beleid blijft dan niet langer
beperkt tot de grote steden. In 2001 is het onderwijskansenbeleid uitgebreid naar
het platteland. Na Zeeland is het beleid in Drenthe, Oost-Groningen en Friesland
gestart.
Het is de bedoeling de verkregen inzichten in effectieve methoden en aanpak
van achterstanden breed toegankelijk te maken. Zo zijn er expertisenetwerken
ontwikkeld en kan men met elkaar ervaringen uitwisselen op een website.

12 In de voorstellen voor de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid
bepleitte de toenmalige staatssecretaris een integrale aanpak van vraagstukken
die het niveau van de school en het individu overstijgen (Netelenbos 1995). 
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2 Toelichting op het onderzoek

2.1 Opdracht en doel van het onderzoek

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en met
subsidie van de commissie Beleidsondersteunend Onderzoek Primair Onderwijs (bopo)
van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo), heeft het
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) onderzoek verricht naar het gemeentelijk onder-
wijsachterstandenbeleid. Het doel van het onderzoek is zicht te krijgen op de imple-
mentatie van het onderwijsachterstandenbeleid in gemeenten. Het onderzoek beoogt
de variatie in kaart te brengen van de manier waarop het beleid op lokaal niveau vorm
krijgt en wordt uitgevoerd, en hoe de financiële middelen worden ingezet voor de
doelgroepen van het beleid.

Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, is primair beschrijvend van aard
en kan getypeerd worden als implementatieonderzoek, onderzoek dat voorafgaat aan
een evaluatie en het vaststellen van de effecten van een beleid. (In het implementatie-
onderzoek staan vragen centraal als: bereikt het beleid de doelgroep(en) waarop het is
gericht; vindt de uitvoering plaats zoals was bedoeld; welke middelen worden ingezet
om de uitvoering van het beleid mogelijk te maken, en hoe worden deze ingezet; en
zijn er problemen die een effectieve uitvoering van het beleid belemmeren (Bosker et
al. 2000)?) In het implementatieproces van een beleid zijn verschillende stappen of
fases te onderscheiden. Analoog aan het door Meijer et al. (1993) ontworpen schema
dat het implementatieproces van het Weer Samen Naar School-beleid weergeeft, door
hen een ‘causale keten’ genoemd, hebben Bosker et al. (1998, 2000) een schema voor
het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) opgesteld (figuur 2.1).
Het schema laat zien welke niveaus en interacties in het proces relevant zijn.

Dit onderzoek biedt dus geen feitelijke evaluatie en effectbepaling van het GOA-beleid.
Zo’n evaluatie kan pas op termijn worden uitgevoerd en niet zo kort na de start van
het beleid. Op basis van een implementatiemonitoring moet het wel mogelijk zijn
factoren te benoemen die mogelijk van invloed zullen zijn op de doeltreffendheid en
doelmatigheid van het beleid en op andere effecten daarvan.
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De onderzoeksopzet bestond uit twee fases. In de eerste fase is via een schriftelijke
enquête de totstandkoming van het GOA-plan en de uitvoering van het beleid in
gemeenten onderzocht. Op grond van de belangrijkste kenmerken van het beleid was
het mogelijk een typologie van beleidsvarianten te ontwikkelen. Het betreft enkele
beleidsinhoudelijke en bestuurlijke dimensies, waaronder de lokale regierol. Tezamen
vormden deze een beleidstypologie. Ten slotte is gekeken naar de verdeling van de
onderzochte gemeenten over de verschillende beleidstypen. Hierover is eerder gerap-
porteerd (zie Turkenburg 1999). 

De tweede fase waarover hier wordt gerapporteerd, bestond uit een kwalitatief
onderzoek waarbij het beleid in een selectie van gemeenten verder is onderzocht. Deze
gemeenten zijn geselecteerd op basis van de beleidstypologie uit de eerste fase van
het onderzoek. 

2.2 De eerste fase: een survey onder gemeenten

Het doel van de eerste fase was een representatief beeld te krijgen van de wijze waarop
het beleid op lokaal niveau werd uitgewerkt en inhoud kreeg. Er is een vragenlijst 
verstuurd aan gemeenten die is ingevuld door sleutelinformanten, veelal de ambtelijk
coördinator van het GOA-beleid. Deze survey bood de mogelijkheid om zowel de

Figuur 2.1 Schema GOA-beleid

Ia landelijk beleidskader

onderwijsachterstandenbeleid

Ib toekenning budget

gemeenten

II gemeentelijk plan

IIIa samenwerking

tussen scholen en

andere instellingen

IIIb aanpassen

curriculum

V toekenning budget

aan instellingen

IV voorkomen en bestrijden

onderwijsachterstanden

Bron: Bosker et al. (2000)
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gelijkenissen tussen gemeenten als de variatie in het beleid zichtbaar te maken. Deze
eerste fase van het onderzoek is reeds uitgevoerd en afgerond. De resultaten van de
survey zijn beschreven in het Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, een inhoudelijke en
bestuurlijke typering (Turkenburg 1999). 

In die rapportage zijn de volgende onderzoeksvragen van de eerste fase van het
onderzoek beantwoord: 
– Wat is de stand van zaken rond de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, beleids-

uitvoering en beleidsevaluatie van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid?
– Wat is het inhoudelijke resultaat van dit beleidsproces? Voor welke prioriteiten uit

het landelijke beleidskader kiezen gemeenten en welke eventueel daarop aanvullende
doelstellingen worden geformuleerd?

– Welke bestuurlijk-organisatorische vorm hebben gemeenten aan hun beleid gegeven?
– Welke beleidstypen kunnen (inhoudelijk en bestuurlijk-organisatorisch) in het

GOA-beleid worden onderscheiden en hoe zijn de gemeenten te verdelen over deze
beleidstypologie?

Het rapport bood (een halfjaar na het van kracht worden van de GOA-wet) een overzicht
van de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie
van het GOA-beleid en (terzijde) van het beleid voor het onderwijs in allochtone levende
talen (oalt-beleid).1 Van driekwart van alle gemeenten is de variatie in het beleid
zichtbaar geworden. Deze meting kan min of meer als ‘nulmeting’ van het GOA-beleid
worden beschouwd.

2.3 Belangrijkste resultaten van de survey uit 1999

Gemeenten die in 1998 van het Rijk een doeluitkering in het kader van goa ontvingen
die tezamen met de schoolgebonden middelen voor achterstandsbestrijding (de
gewichtengelden) het bedrag van 250.000 gulden (destijds; ca. 114.000 euro) over-
schrijdt, zijn ‘planplichtig’. Ze zijn verplicht een GOA-plan op te stellen dat moet
worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Van deze ‘planplichtige’ gemeenten voerde 90% op het moment van ondervraging
een GOA-beleid. Maar er zijn ook gemeenten die, hoewel de formele regel hen daartoe
niet verplichtte, toch bezig waren een GOA-beleid te ontwikkelen.

De grote steden waren verder in het beleidsproces dan kleinere gemeenten met en
zonder planverplichting (de grote steden zijn alle planplichtig). Hetzelfde gold voor
andere gemeenten die tot de voormalige onderwijsvoorrangsgemeenten behoorden.
Toch verkeerde de helft van de onderzochte gemeenten ten tijde van de survey nog
(mede) in de fase van inventarisatie en analyse. 

De GOA-plannen moeten volgens de wet totstandkomen in een op overeenstemming
gericht overleg tussen de gemeente en schoolbesturen. Dit overleg staat bekend als
‘het oogo’. Het bleek dat gemeenten in de planvorming op grote schaal inhoud hebben
gegeven aan een oogo. Soms deed een al bestaande overlegstructuur dienst als
oogo, vaak heeft een nieuw gestart oogo een institutioneel karakter gekregen. 
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Een groot aantal gemeenten leek erin te slagen een vrij breed draagvlak voor het
onderwijsachterstandenbeleid te creëren. Zij deden dat door een groot aantal instel-
lingen bij de onderwijsachterstandsplannen te betrekken. Er is veel gebruikgemaakt
van reeds bestaande lokale netwerken, bijvoorbeeld in het kader van het grotesteden-
beleid. Voordat een definitief GOA-plan werd opgesteld, is in driekwart van de
gemeenten eerst een schets of inventarisatie van de lokale (onderwijs)situatie gemaakt.

De meningen over het landelijke beleidskader liepen uiteen. Het kader werd niet una-
niem als positief beoordeeld. Zo zou het volgens een kwart van de gemeenten te weinig
richtinggevend zijn voor een lokale beleidsvoering. De helft van de ondervraagde
gemeenten leek deze ruimte juist positief te waarderen. In sommige gemeenten waren
er kritische geluiden over de hoeveelheid doelstellingen en over het ongelijksoortig
karakter ervan. 

De toets van het beleid van de gemeenten aan het landelijke beleidskader wees uit
dat het kader ten dele werd gevolgd. De nadruk ligt in het gemeentelijk beleid op
doelstellingen die de voor- en vroegschoolse periode betreffen (89%) en de beheersing
van het Nederlands (86%). Maar ook het terugdringen van schooluitval, schoolverzuim
en voortijdig schoolverlaten krijgt aandacht in het beleid (60%). Slechts een zeer gering
aantal gemeenten (7%) gaf aan alle zes doelstellingen van het landelijke beleidskader
prioriteit. Wellicht dat de meeste gemeenten voor een zogenoemd groeimodel hebben
gekozen, waarbij de doelstellingen van het landelijke beleidskader tijdens de plan-
periode min of meer sequentieel deel zullen uitmaken van het gemeentelijk beleid en
slechts enkele gelijktijdig.

Een opvallend gegeven was dat de meeste gemeenten een algemeen beleid voeren:
65% richt het beleid op alle scholen in de gemeente. Slechts een kwart van de gemeen-
ten beperkte het beleid tot de achterstandsscholen. Een derde van de gemeenten
voerde een uitsluitend op de allochtone en autochtone doelgroepen gericht beleid.

Een aanwijzing dat gemeenten naar lokaal maatwerk streven, was dat 40% van de
onderzochte gemeenten heeft gekozen voor extra doelstellingen die een aanvulling
zijn op het landelijke beleidskader. Zo werden er doelstellingen toegevoegd over de
participatiegraad van ouders van leerlingen, maar ook heel andere zaken werden
genoemd. 

De meeste gemeenten slaagden er nog niet in de doelstellingen in meetbare termen
te duiden en een tijdschema voor de realisering ervan aan te geven. Er waren ook
gemeenten die aan dit onderdeel van het beleidskader – het zoveel mogelijk in concrete
termen benoemen van de doelstellingen – maar weinig waarde hechtten.

Verwachtingen rond de decentralisatie van het beleid met betrekking tot een integrale
beleidsvoering leken deels te zijn bewaarheid. Er heeft veel overleg plaatsgevonden
tussen sectoren, beleidsterreinen en voorzieningen en er werd onderling veel informatie
uitgewisseld. Het formuleren van gezamenlijke doelstellingen kwam op onderdelen
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veelvuldig voor. In veel mindere mate zijn gemeenten ertoe overgegaan om inter-
sectoraal, de financiële en personele middelen gebundeld in te zetten om onderwijs-
achterstanden te bestrijden. Dat gebeurde wel, zoals in het lokale jeugdbeleid, maar
slechts op beperkte schaal. 

Voor een integraal beleid is een duidelijke regierol van de gemeente onontbeerlijk.
Meer dan de helft van de gemeenten bleek een strakke regie te voeren; 23% van de
gemeenten leek zich juist terughoudend op te stellen en in 21% van de gemeenten werd
het beleid gekenmerkt door zowel bottom-up als top-down initiatieven. Deze laatste
variant van interactief beleid, waarbij zowel de gemeente initiatieven ontplooide als
‘het veld’ een duidelijke inbreng in het beleid had, resulteerde in een meer integraal
beleid dan een andere sturingswijze.
Samenwerking tussen gemeenten vond niet, of nauwelijks plaats.

Van de rijksmiddelen waarover gemeenten voor de bestrijding van onderwijsachterstand
beschikken, vormen de gewichtengelden en de gelden voor culturele minderheden en
anderstaligen (cumi-gelden) het grootste deel. Deze middelen worden aangevuld met
de doeluitkeringen voor het goa en oalt en zo bleek – in 61% van de onderzochte
gemeenten – ook door gemeentelijke middelen.

Hoewel de omvang van deze laatste post veelal onbekend is, kon toch al worden
gezegd dat het gemeentelijk beleid ook in deze zin heel gevarieerd is. Sterk tot zeer sterk
stedelijke gemeenten staat een veel groter budget per doelgroepleerling ter beschikking
dan de kleine en weinig of niet-stedelijke gemeenten. Het totaal gemiddeld budget dat
gemeenten per achterstandsleerling ter beschikking staat, liep sterk uiteen: van ruim
1.500 gulden (ca. 680 euro) per leerling (in overwegend de grote steden) tot 350 gulden
(ca. 160 euro) per leerling (in overwegend de kleinere gemeenten). Met name kleinere
gemeenten met een hoog percentage autochtone achterstandsleerlingen bleek slechts
een zeer beperkt budget ter beschikking te staan.

Sturing door het inzetten van eigen middelen bleek samen te gaan met een meer
integrale beleidsvoering.

Op basis van de survey lijken zich overeenkomsten in het beleid voor te doen bij de
gemeenten die tot het voormalige onderwijsvoorrangsbeleid (ovb) behoorden. Het
was in deze fase van het onderzoek nog onduidelijk of de zichtbare voorsprong van
deze gemeenten het resultaat is van een jarenlange ervaring en optimale benutting
van een reeds bestaande infrastructuur, of dat het oude onderwijsvoorrangsbeleid
hier gewoon geruisloos is overgegaan in een GOA-beleid. 

Gemeenten verschilden sterk in de vorderingen die ze hebben gemaakt met het
GOA-beleid. Grote steden hebben, zo bleek, een duidelijke voorsprong op andere
gemeenten. Eén zo’n onderdeel betreft het verplichte monitoren van het lokale beleid,
waar de gemeenten slechts aarzelend mee aan de slag zijn gegaan. Vooral kleine
gemeenten zagen hiertoe geen mogelijkheid. In afwachting van duidelijke landelijke
criteria hadden de meeste gemeenten nog geen start gemaakt met dit onderdeel van het
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beleid. Dat betekende overigens niet dat de gemeenten het geen belangrijk instrument
voor beleid vinden; eerder het tegendeel is waar. Er is geconstateerd dat de gemeenten
ondersteuning op dit punt goed zouden kunnen gebruiken. De zogenoemde kern-
monitor die de grote steden tijdens de eerste planperiode zouden ontwikkelen, kan
goede diensten bewijzen. Waar men al wel was gestart met het monitoren van het
beleid, bleken de gemeenten heel uiteenlopende gegevens te verzamelen. Voor een
landelijke vergelijking van het GOA-beleid zou een meer centrale sturing voor het
onderdeel monitoring niet alleen wenselijk zijn, maar zelfs onontbeerlijk.

Andere knelpunten die ten tijde van de survey werden gesignaleerd, zijn van finan-
ciële aard – zo gaf 80% van de gemeenten aan dat het budget ontoereikend is – of
hadden te maken met gebrek aan deskundigheid en tijd.

Op grond van overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in de inhoudelijke en
bestuurlijk-organisatorische dimensies van het onderwijsachterstandenbeleid zoals dat
lokaal gestalte krijgt, konden de gemeenten worden ingedeeld in een beleidstypologie.
De typologie bevatte vier categorieën (‘minimaal/startend’, ‘extern voorbereid’, ‘doelen
centraal’ en ‘specifiek en integraal’). In hoofstuk 3 worden de beleidstypen verder
toegelicht. Ze vormden het vertrekpunt voor de tweede fase van dit onderzoek. 

2.4 De tweede fase: een verdiepend onderzoek

De survey onder gemeenten heeft een schat aan gegevens over het GOA-beleid opge-
leverd. Maar een aantal zaken is nog onderbelicht gebleven. Zo bood deze eerste fase
weinig inzicht in de beleidsprocessen en ontbrak tevens informatie over de uitvoering
van het beleid door schoolbesturen en instellingen. 

In het vervolg van het onderzoek ging de aandacht expliciet uit naar het beleids-
proces. Bovendien is een lacune opgevuld door ook andere, bij het beleid betrokken
actoren in het onderzoek te betrekken. In de eerste fase is alleen het perspectief van de
gemeente belicht, terwijl in de tweede fase ook schoolbestuurders en schooldirecties
hun visie op de beleidsimplementatie hebben gegeven.  

Het verdiepende onderzoek beperkte zich tot een selectie van vijftien gemeenten
met een GOA-beleid. Om de selectie van gemeenten verantwoord te kunnen uitvoeren,
is gebruikgemaakt van de beleidstypologie die in de eerste fase is ontwikkeld. 

Centrale vragen
De centrale vraag van het onderzoek luidt:
Hoe hebben gemeenten – in het krachtenspel van verschillende actoren – vorm en inhoud gegeven
aan het gedecentraliseerde onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) en welke factoren beïnvloed-
den dit beleidsproces?
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Onderzoeksvragen die daarbij aan de orde komen, zijn:
– Welke doelstellingen staan centraal in het lokale onderwijsachterstandenbeleid 

en hoe worden deze keuzes gemaakt?
– Welk bestuurlijk-organisatorische model of welke benadering hanteren de

gemeenten voor het GOA-beleid en hoe ervaren de verschillende actoren deze
structuur? 

– Welke eventuele knelpunten doen zich voor bij de implementatie van het GOA-
beleid?

In het eerste deel zijn het beleidsproces en de lokale uitvoering slechts beperkt aan de
orde gekomen en kon op basis van de schriftelijke vragenlijsten de centrale vraag van
het onderzoek niet volledig worden beantwoord. De open interviews waarvan in dit
tweede deel van het onderzoek gebruik is gemaakt, bieden meer mogelijkheden om
de ontwikkeling en dynamiek van het beleidsproces evenals de visie van de betrokken
actoren op het beleid in kaart te brengen. Het kwalitatieve onderzoek van de tweede
fase dient dus ter aanvulling en ook ter nuancering van de kwantitatieve gegevens van
de survey. 

Presentatie onderzoeksgegevens
De respondenten is een anonieme weergave beloofd. In de empirische hoofdstukken
worden de gegevens van de interviews dan ook anoniem weergegeven. In de opbouw
van de tekst gaat het om een thematische weergave van het beleidsproces en niet zozeer
om een presentatie per gemeente. In samenvattende tabellen en overzichten staat de
aanduiding van de gemeente of actor wel vermeld. Het is een hulpmiddel bij de analyse.

Soms wordt in de samenvattende tabellen ook het aantal respondenten vermeld
dat een bepaalde mening is toegedaan. Maar alle reacties in het kwalitatieve onderzoek
zijn uiteraard even ‘waar’, ook als slechts één respondent een bepaalde reactie geeft.
Hoewel het totaalaantal respondenten niet gering is, kan een echte kwantificering
alleen op basis van een survey plaatsvinden. De belangrijkste resultaten van de survey
uit de eerste onderzoeksfase zullen in deze rapportage indien relevant, nogmaals aan
de orde komen. Aangezien in de onderhavige rapportage slechts vijftien gemeenten
nader zijn onderzocht, dienen de gegevens van de survey veelal om aan te duiden hoe
vaak het beschreven kenmerk of verschijnsel voorkomt. 

In deze rapportage staan uiteraard de gegevens die het vervolgonderzoek in vijftien
gemeenten heeft opgeleverd centraal. 
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Noot

1 Uitgebreide peilingen naar de implementatie van het OALT-beleid hebben
inmiddels plaatsgevonden (Turkenburg 2001, 2002).
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3 De onderzochte gemeenten

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de vijftien gemeenten die centraal
staan in het onderzoek. Het doel van het onderzoek noodzaakte een selectie van
cases die tezamen een maximum aan variatie in het GOA-beleid kunnen garanderen.
In het eerste rapport van dit onderzoek is zichtbaar geworden hoe de verschillende
kenmerken van het onderwijsachterstandenbeleid van gemeenten zijn samen te 
vatten in vier typen beleid (Turkenburg 1999). Elk type bevatte een speciale mix van
de inhoudelijk en bestuurlijk-organisatorisch meest relevante kenmerken van het
GOA-beleid. Op basis van deze beleidstypologie zijn enkele gemeenten geselecteerd
voor het onderhavige kwalitatieve onderzoek. In deze opzet is gestreefd naar een
exemplarische representativiteit: de selectie van gemeenten en het daar georganiseerde
onderwijsachterstandenbeleid moeten een goed beeld geven van de verschillende
mogelijkheden die de Wet goa biedt, inhoudelijk en bestuurlijk-organisatorisch. 
Per beleidsvariant zijn drie gemeenten geselecteerd. Daarnaast is ook het beleid van
de grootste drie steden onderzocht. 

Er is in deze rapportage gekozen voor een anonieme weergave van de vijftien gemeenten
als ‘gemeente A’ tot en met ‘gemeente L’ en de drie grote steden als ‘gemeente 1’ tot
en met ‘gemeente 3’.1

In paragraaf 3.2 wordt de gegevensverzameling kort toegelicht: de selectie van
gemeenten en van respondenten die kunnen vertellen over het gemeentelijke beleid
en het onderwijs. Hierin staan ook de thema’s die in de gesprekken zijn aangesneden
en er wordt kort ingegaan op de manier waarop de gegevens geanalyseerd zijn. 

In paragraaf 3.3 wordt een typering van de onderzoeksgemeenten gegeven, naar de
kenmerken van het gevoerde beleid en naar enkele meer algemene en demografische
kenmerken.

Paragraaf 3.4 bevat conclusies over de mate waarin de geselecteerde gemeenten
representatief zijn voor het beleidstype dat ze geacht worden te vertegenwoordigen.
In hoeverre de beleidstypologie zelf ook een in de praktijk herkenbare typering betreft,
komt in het laatste hoofdstuk van dit rapport aan bod.

3.2 Gegevensverzameling

3.2.1 Selectie van gemeenten
De lokale variatie in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid bleek in de eerste
fase van dit onderzoek samengevat te kunnen worden in vier afzonderlijke beleidstypen.
De typen zijn genoemd naar hun meest typerende kenmerk: minimaal/startend voor de
categorie gemeenten die een nog weinig uitgekristalliseerd GOA-beleid voeren, extern
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voorbereid voor de gemeenten die voor een aantal cruciale voorbereidende taken in het
GOA-beleid externe deskundigheid hebben ingeschakeld, doelen centraal voor de
gemeenten waar het grote aantal doelstellingen van het beleid opvalt, en specifiek en
integraal voor de gemeenten waar vooral kenmerkend is van het GOA-beleid dat het
een integraal beleid vormt met andere beleidsterreinen. Bovendien is het beleid meer
dan in andere gemeenten specifiek beleid (gericht op achterstandsscholen en op
doelgroepleerlingen). 

Het gaat om een globale typering van gemeenten op enkele glijdende en in principe
ook aan verandering onderhevige schalen. Zo is het niet ondenkbaar dat het beleid van
een gemeente in deze eerste planperiode nog tot het type minimaal/startend behoort en
dat het in een volgende planperiode (of al eerder) tot een van de andere typen gerekend
moet worden. Bij de selectie van gemeenten voor het diepteonderzoek is uitgegaan
van de eerdergenoemde, op cross-sectionele gegevens gebaseerde, beleidstypologie.
Een uitgebreide toelichting op de constructie van de beleidstypologie staat in bijlage
B1 en in een eerdere rapportage over dit onderzoek (Turkenburg 1999).

Van elk type zijn drie gemeenten geselecteerd op grond van de volgende criteria: de
mate waarin een gemeente representatief kan worden geacht voor het onderscheiden
beleidstype en uiteraard de bereidheid van enkele sleutelfiguren in die gemeenten om
mee te werken aan het onderzoek.2

Verder is nog rekening gehouden met enige landelijke spreiding en met de gemeente-
grootte, om ook in dit opzicht een zo groot mogelijke variatie na te streven. Ten slotte
is erop gelet dat ook een aantal gemeenten is geselecteerd die niet tot de voormalige
onderwijsvoorrangs-gemeenten (OVB-gemeenten) behoorden. De resultaten van de
survey lieten zien dat de voormalige OVB-gemeenten een duidelijke voorsprong hadden
op gemeenten die voor het eerst een onderwijsachterstandenbeleid moeten ontwikkelen.
Om deze reden lijkt het zinvol ook enkele nieuwkomers op dit terrein te ondervragen
over het beleidsproces.

Los van de overige zijn drie van de vier grote steden onderzocht. Hoewel de grote
steden in de typologie zijn in te delen, is ervoor gekozen de situatie van de G4-gemeenten
apart te beschrijven.3 De aard en omvang van de problematiek, de schaal van de
gemeenten en de tot hun beschikking staande middelen, lijken een afzonderlijke
beschrijving te rechtvaardigen. De G4 kunnen meer en andere budgetten voor het GOA-
beleid aanwenden en zoals uit de survey bleek, hebben de G4 op een aantal terreinen
een voorsprong op de andere gemeenten (Turkenburg 1999). 

De vijftien benaderde gemeenten waren bereid hun medewerking aan het onderzoek
te verlenen. Slechts één gemeente weigerde, met als argument dat de gemeente niet
langer in staat was een GOA-beleid te voeren. Een radicale inperking van het GOA-
budget had er volgens hun zeggen toe geleid, dat de gemeente niet langer een instru-
ment in handen had om invloed uit te oefenen op de scholen en de besteding van de
gewichtengelden. Deze gemeente zag zelf af van deelname aan het onderzoek. Voor
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deze gemeente is een andere gemeente ter vervanging gezocht. Uiteindelijk zijn de
volgende gemeenten geselecteerd:

1 Amsterdam 6 Hengelo 11 Rotterdam
2 Den Bosch 7 Nieuwegein 12 Sittard
3 Den Haag 8 Nijmegen 13 Steenwijk
4 Den Helder 9 Ooststellingwerf 14 Veghel
5 Helmond 10 Rijswijk 15 Venlo

3.2.2 Selectie van actoren
De gegevens voor dit onderzoek komen uit gesprekken die zijn gevoerd met enkele
sleutelinformanten. Het streven was in iedere gemeente de belangrijkste actoren van
het lokale GOA-netwerk aan het woord te laten. Er zouden dus gesprekken moeten
plaatsvinden met een vertegenwoordiger van het lokaal bestuur, met een vertegen-
woordiger van de ambtelijke dienst en met vertegenwoordigers van de uitvoerende
instellingen: iemand van een schoolbestuur en iemand van een schooldirectie. Per
gemeente is contact gezocht met de wethouder die het onderwijsachterstandenbeleid
in zijn of haar portefeuille heeft; een gemeentelijk ambtenaar – vaak de coördinator
van het GOA-beleid; een vertegenwoordiger van een schoolbestuur uit de gemeente
en een directielid van een basisschool met een achterstandsproblematiek. In twee
G4-gemeenten heeft vanwege de decentrale structuur met stadsdelen en deelgemeen-
ten, een nadere selectie plaatsgevonden van twee stadsdelen of deelgemeenten per
gemeente. In deze twee stadsdelen of deelgemeenten zijn de portefeuillehouder van
het onderwijsachterstandenbeleid en een beleidsmedewerker geïnterviewd. Aanvullend
heeft er ook een gesprek plaatsgehad met een stedelijk GOA-coördinator over het beleid
op centraal niveau, dat wil in dit geval zeggen: op stadsniveau.

Per gemeente is de actoren gevraagd naar de feitelijke uitvoering van het GOA-beleid
en naar hun mening of visie en naar de mogelijkheden en beperkingen van het beleid.
Het interview met de wethouder of portefeuillehouder en dat met de beleidsmedewerker
of GOA-coördinator vond meestal gelijktijdig in één gesprek plaats. De ondervraagde
schooldirectie behoorde in een paar gemeenten tot het eveneens in die gemeente
ondervraagde schoolbestuur. In alle gemeenten zijn de schoolbestuurders en de
schooldirecteuren afzonderlijk geïnterviewd. 

Tabel 3.1 biedt een overzicht van de respondenten in de vijftien gemeenten.
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Tabel 3.1 Geïnterviewde personen per beleidstype en gemeente

beleidstype gemeente geïnterviewde personen aantal

G4 1 1 directeur openbare basisschool
2 schoolbestuurder (pc- & oecumenisch onderwijs)
3 beleidsmedewerker onderwijs stadsdeel/deelgemeente (2)
4 portefeuillehouder welzijn/onderwijs (2) (PvdA; PvdA)
5 beleidsadviseur (stedelijk GOA-coördinator) 7

2 1 directeur pc-basisschool
2 schoolbestuurder (r-k-onderwijs)
3 wethouder (PvdA) en beleidsmedewerker onderwijs 4

3 1 directeur r-k-basisschool (van twee scholen)
2 schoolbestuurder (pc-onderwijs), tevens voorzitter

stedelijk schoolbesturenoverleg
3 beleidsmedewerker onderwijs stadsdeel/deelgemeente (2)
4 portefeuillehouder welzijn/onderwijs (2) (Groenlinks; Groenlinks)
5 beleidsadviseur (stedelijk GOA-coördinator) en onderzoeker 

dienst Onderwijs 8

type 1 minimaal A 1 directeur pc-basisschool
en startend 2 schoolbestuurder (r-k-onderwijs), tevens directeur speciaal 

basisonderwijs
3 wethouder (VVD) en beleidsmedewerker onderwijs 4

B 1 directeur r-k-basisschool
2 schoolbestuurder (r-k-onderwijs)
3 wethouder (Groenlinks) en beleidsmedewerker onderwijs 4

C 1 directeur r-k-basisschool
2 schoolbestuurder (r-k-onderwijs), tevens bovenschools directeur
3 wethouder (CDA) en beleidsmedewerker onderwijs 4

type 2 extern voorbereid D 1 directeur openbare basisschool
2 schoolbestuurder (pc-onderwijs), tevens directeur pc-basisschool
3 wethouder (PvdA) en beleidsmedewerker onderwijs 4

E 1 directeur openbare basisschool en zorgcoördinator
2 bovenschools directeur pc-onderwijs
3 beleidsmedewerker onderwijs en beleidsmedewerker welzijn 5

F 1 directeur openbare basisschool
2 (GOA-)coördinator onderwijsadviescentrum
3 wethouder (PvdA) en beleidsmedewerker onderwijs 4

type 3 doelen centraal G 1 directeur r-k-basisschool
2 schoolbestuurder (r-k-onderwijs), tevens bovenschools directeur
3 beleidsmedewerker onderwijs (2) 4

H 1 directeur openbare basisschool
2 schoolbestuurder (r-k-onderwijs)
3 wethouder (VVD) en beleidsmedewerker onderwijs 4

i 1 directeur r-k-basisschool, tevens bovenschools manager
2 schoolbestuurder (r-k-onderwijs)
3 hoofd afdeling Onderwijs en beleidsmedewerker onderwijs 4

type 4 specifiek J 1 directeur openbare basisschool
en integraal 2 schoolbestuurder (openbaar onderwijs), tevens bovenschools 

directeur
3 wethouder (D66) en beleidsmedewerker onderwijs 4

K 1 directeur r-k-basisschool
2 secretaris-penningmeester (r-k-onderwijs)
3 wethouder (CDA) en beleidsmedewerker onderwijs 4

L 1 directeur openbare basisschool
2 schoolbestuurder (p)c-onderwijs
3 wethouder (Groenlinks) en beleidsmedewerker onderwijs 4

totaal 68

Bron: SCP (GOA 2000)  
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Het bleek niet mogelijk om alle vijftien wethouders te spreken. In de gemeenten 1, 2,
E, G en i is de wethouder niet ondervraagd. In deze gemeenten is volstaan met een
gesprek met een of meer beleidsmedewerkers, onder wie de GOA-coördinator. De
beleidsmedewerkers waren echter goed op de hoogte van de standpunten van de ver-
antwoordelijk wethouder en konden deze waar nodig ook in het gesprek inbrengen.

In een paar gemeenten is er in plaats van een schoolbestuurder een andere informant
geïnterviewd. Dat waren: een bovenschools directeur (gemandateerd door zijn school-
bestuur), een secretaris-penningmeester en een coördinator van de onderwijsadvies-
dienst.

Bij twee gesprekken was op verzoek van de aanvankelijk benaderde respondent
tevens een andere informant aanwezig. Het betreft een zogenoemde zorgcoördinator
en een gemeentelijk onderwijsonderzoeker.

Tabel 3.2 geeft een samenvattend overzicht van het aantal respondenten dat per actor-
categorie is ondervraagd over het GOA-beleid en het onderwijs in de gemeenten. In
de derde kolom zijn de actoren uitgesplitst naar de politieke partij waartoe zij behoren
of naar de denominatie van hun onderwijsinstelling.

Tabel 3.2 Samenvattend overzicht geïnterviewden in de vijftien gemeenten, 
per actorcategorie

aantal totaal

1 directeuren basisschool 15
openbaar onderwijs 7
r-k-onderwijs 6
pc-onderwijs 2

2 schoolbestuurders, soms (tevens) (bovenschools) directeur 13
r-k-onderwijs 7
pc-onderwijs 5
openbaar onderwijs 1

3 gemeente 36
ambtelijk niveau:

beleidsmedewerkers onderwijs, veelal GOA-coördinatoren 21
beleidsmedewerker welzijn 1

bestuurlijk niveau:
wethouders of portefeuillehouders 14

PvdA 5
Groenlink 4
CDA 2
VVD 2
D66 1

4 overigen 4
zorgcoördinator 1
onderzoeker onderwijs 1
secretaris-penningmeester 1
coördinator onderwijsadviesdienst 1

(n) 68

Bron: SCP (GOA 2000)
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Incidenteel is in het onderzoek gebruikgemaakt van het GOA-plan van de gemeente.
Deze informatie is slechts ter aanvulling of voor verifiëring geraadpleegd. Primair is
uitgegaan van de gegevens uit de gesprekken met respondenten.

3.2.3 De interviews

Periode
De interviews zijn gehouden in de periode maart 2000 tot en met juni 2000. Gemeenten
organiseren het achterstandsbeleid dus op dat moment in principe twee jaar binnen
de kaders van de GOA-wet; men is dan halverwege de eerste planperiode. Het its in
Nijmegen heeft de interviews gehouden, een groot aantal samen met de auteur van
dit rapport.

Open interviews
In alle gemeenten zijn de interviews mondeling afgenomen. Per gemeente zijn
gemiddeld vier respondenten ondervraagd in gesprekken die iets meer dan een uur
duurden. De gesprekken zijn opgenomen op een cassetterecorder en later integraal
uitgewerkt.

Voor de gesprekken is gebruikgemaakt van een richtlijn voor het gesprek met een
aantal belangrijke thema’s. De gesprekken hadden evenwel een open karakter. Belang-
rijke overweging daarvoor is de respondent zo vrij mogelijk te laten praten over deze
onderwerpen. In deze opzet is het niet zozeer relevant dat de respondenten verslag
doen van het formeel en op papier vastgelegde verhaal, als wel dat zij zich vrijelijk
over het beleid en de daarbij betrokken partijen uitspreken. Veel informatie over het
gemeentelijk beleid was bovendien al bekend uit de survey. 

Een voordeel van een open-vragenstructuur is dat de betooglijn van de respondenten
niet helemaal geconstrueerd wordt door de onderzoeker. Op die manier is er meer
ruimte voor de ondervraagde om nieuwe onderwerpen ter sprake te brengen en te
reflecteren op de eigen visie op het goa en bijvoorbeeld de motieven en achtergronden
van gemaakte keuzes. De respondenten is voorafgaand aan het gesprek meegedeeld
dat de verslaglegging anoniem zou zijn. 

In de interviews kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
– De positie en rol van de ondervraagde inzake het GOA-beleid of het onderwijs.
– De fase van planvorming en de inhoudelijke keuzes in het GOA-beleid.
– De overgang van het onderwijsvoorrangsbeleid naar goa: verandering en continuïteit

in het beleid en onderwijs. 
– De gemeentelijke organisatie en overlegstructuur inzake goa.
– Maatregelen en de inzet van middelen.
– Integraliteit van het GOA-beleid en samenwerking tussen de verschillende betrok-

kenen.
– Sturing in het lokale netwerk en de regierol van de gemeente.
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– Monitoring en evaluatie van het beleid.
– Op schoolniveau: de uitwerking van de plannen in een concrete aanpak en in 

projecten.
– Het draagvlak in de gemeente voor het beleid en de participatie, de betrokkenheid

van ouders en instellingen.
– Knelpunten en sterke kanten van het eigen GOA-beleid.
– De mening van respondenten, hun verwachtingen en visie over goa.

Analyse
In alle onderzochte gemeenten is eenzelfde richtlijn gehanteerd voor de vraaggesprek-
ken, zodat in principe een vergelijking op de hoofdthema’s tussen gemeenten mogelijk
is. Voor de analyse van de gespreksprotocollen is gebruikgemaakt van het computer-
programma Kwalitan.4

De analyse vond plaats langs verschillende lijnen: een analyse naar relevante beleids-
thema’s; één naar gemeenten en naar actoren, en waar mogelijk ook een analyse naar
beleidstype. 

Allereerst is de informatie bekeken op enkele kernthema’s van het beleid in de vijftien
gemeenten. Doel van deze analyse was in aanvulling op de survey, meer inzicht te
krijgen in onderwerpen als: de overgang van ovb naar goa, aandacht voor de voor-
schoolse periode, en de regierol van de gemeente. Vervolgens is getracht van de
gemeente een beeld te verkrijgen hoe het GOA-beleid gestalte heeft gekregen en van
de dynamiek van het beleidsproces. In deze analysefase is tevens gelet op overeen-
komsten en verschillen tussen gemeenten en per gemeente tussen de ondervraagde
partijen. Vervolgens is de analyse verschoven naar de actor als analyse-eenheid. Het
doel hiervan is de posities van de afzonderlijke actoren en het actor-perspectief te
verhelderen. 

3.3 Een schets van de onderzochte gemeenten

De typologie van het GOA-beleid die volgens enkele inhoudelijke en bestuurlijk-
organisatorische kenmerken op basis van de survey was ontwikkeld, diende als uit-
gangspunt voor de selectie van gemeenten. De beleidstypologie vat de belangrijkste
kenmerken van het GOA-beleid in de gemeenten samen. Door per type enkele
gemeenten te selecteren voor deze kwalitatieve studie mag worden aangenomen dat
de belangrijkste varianten of typen van gemeentelijk beleid zijn vertegenwoordigd.
Anders dan in een eerdere SCP-publicatie over het GOA-beleid in alle gemeenten
(Turkenburg, 1999), zijn de grote steden (de G4) en hun beleid hier als aparte categorie
er uitgelicht. In figuur 3.1 worden de belangrijkste kenmerken van het beleid in de
geselecteerde gemeenten nog eens samengevat.
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Toelichting bij de figuur:
Elk type is opgebouwd uit zeven staven die elk een component van het beleid repre-
senteren. De eerste en de tweede staaf hebben betrekking op de inhoud van het beleid:
het aantal doelstellingen en de aard daarvan (globaal of specifiek). De derde en vierde
staaf zeggen iets over de bestuurlijk-organisatorische kenmerken van het beleid (wel
of niet uitbesteden van taken en interactief versus niet-interactief ) en de laatste drie
staven geven iets aan over de integraliteit van het beleid (wat betreft voorzieningen,
onderwijsterreinen en overig beleid).

Kenmerkend voor het beleid van de drie gemeenten van het eerste type (minimaal/startend)
is dat het GOA-beleid hier nog weinig ontwikkeld is. Men begon aarzelend beleid te
formuleren rond een paar doelstellingen die nog weinig concreet waren. Het was een
globaal beleid, binnen de gemeente zelf ontwikkeld en niet een interactief of integraal
beleid.

Juist bij dit onderscheiden beleidstype is de kanttekening geplaatst dat de survey
een momentopname betreft en dat het beleid volop in ontwikkeling is. Een aantal
gemeenten van dit type zal het beginstadium nu – ruim een jaar na de peiling van de

Bron: SCP (GOA'99) 

Figuur 3.1 Geselecteerde gemeenten per beleidstype, naar gemiddelde score op
dimensies van het GOA-beleid (n = 15)
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survey en in het eerste jaar van de tweede planperiode – inmiddels gepasseerd zijn.
Wel lijkt er ook een risico te zijn verbonden aan deze trage start. Op basis van de survey
werd de verwachting uitgesproken dat deze gemeenten er wellicht niet in zullen slagen
op korte termijn een krachtig beleid te ontwikkelen (Turkenburg 1999: 116). De con-
dities daarvoor waren veelal ongunstig. Zo zijn er gemeenten die min of meer vanuit
het niets moesten beginnen met onderwijsachterstandenbeleid en die dus niet konden
voortbouwen op de traditie van het onderwijsvoorrangsbeleid. Daarnaast zeiden
informanten dat sommige gemeenten ook de nodige deskundigheid misten. 

Ook in de gemeenten van het type 2 (extern voorbereid) was er nog geen sprake van een
uitgekristalliseerd GOA-beleid. Een aantal voorbereidende taken zijn door een extern
bureau of externe deskundigen verricht. De hier geselecteerde gemeenten wijken enigs-
zins af van het landelijk beeld doordat het beleid in deze drie gemeenten meer 
specifiek is. Er was geen sprake van integraal beleid. Bij het beleid in gemeenten van
het beleidstype 2 werden op basis van de survey eveneens enkele kritische kantteke-
ningen geplaatst. Zo leek het deze gemeenten niet te ontbreken aan goede wil: het
voorbereidende werk was gedaan. Men had daarvoor de benodigde expertise extern
ingehuurd. Maar voor een verder ontwikkelen van het beleid leken de condities
ongunstig. In deze gemeenten ontbrak een ambtelijke coördinator voor het beleid 
en stond het beleid op zichzelf: er was geen integraal beleid ontwikkeld – niet op het
terrein van onderwijs, maar ook niet op andere terreinen. Bovendien werd in deze
gemeenten, meer dan in andere, het beperkte budget als probleem ervaren.

Gemeenten van het derde type beleid (doelen centraal) vielen op door het aantal doel-
stellingen (en eventueel door extra doelstellingen naast die van het landelijke beleids-
kader) en de mate waarin deze concreet waren. De doelstellingen zijn veelal in meetbare
termen verwoord en er was een tijdpad voor aangegeven. 

Op basis van de survey werd geconcludeerd dat het perspectief voor deze categorie
gemeenten er gunstig uitziet. Een mogelijk risico is dat de gemeenten er wellicht niet in
slagen het gehele, vrij ambitieuze pakket doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Het leek bovendien onzeker of op termijn de doelgroepen van het onderwijsach-
terstandenbeleid wel voldoende werden bereikt. Een groot aantal gemeenten voerde
immers een globaal beleid dat gericht was op alle scholen, ook op de niet-achter-
standsscholen. 

Het laatste onderscheiden beleidstype 4 (specifiek en integraal) viel op door het bijzonder
integrale karakter van het GOA-beleid en het feit dat hier meer dan in andere
gemeenten een specifiek beleid werd gevoerd ten behoeve van de doelgroepen. De
geselecteerde gemeenten wijken evenwel iets af van het landelijk beeld doordat ze
juist een wat minder specifiek beleid lijken te voeren en bovendien iets vaker concrete
doelen stellen dan de andere gemeenten van dit type. 
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Op grond van de survey werd dit beleidstype 4 veelbelovend genoemd voor de imple-
mentatie van het goa. Enkele gunstige condities in deze gemeenten waren de ruime
ervaring op het terrein van onderwijsachterstandsbestrijding, de aanwezigheid van
een ambtelijke coördinator voor het beleid en een interactief en integraal beleid. De
enige beperking leek te zijn dat de doelstellingen soms nog weinig concreet waren.
Of het beleid op termijn tot concrete en waarneembare resultaten zal leiden, was nog
een vraag.

De G4-gemeenten lijken een positie in te nemen tussen type 3 en type 4. Door de 
huidige selectie van drie G4-gemeenten wordt het interactieve karakter van het beleid
wat meer benadrukt. 

Figuur 3.2 maakt een vergelijking mogelijk van de vijftien cases met landelijke
gegevens.

Bron: SCP (GOA'99) 

Figuur 3.2 Samenstelling gemeenteclusters in beleidstypen, naar gemiddelde 
score op dimensies van het GOA-beleid (n = 221)
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Tabel 3.3 vat enkele demografische kenmerken van de gemeenten samen. Het valt op
dat alle stedelijkheidsklassen vertegenwoordigd zijn en dat de huidige selectie van
gemeenten eveneens sterk varieert naar gemeentegrootte. De vijftien gemeenten zijn
redelijk verspreid over het land (valt niet af te lezen uit de tabel). 

Zoals de tabel laat zien, verschillen de gemeenten ook naar het percentage leerlingen
op wie een van de gewichtenregelingen van toepassing is. 

Tabel 3.3 Enkele demografische kenmerken van de cases

totaal 
ge- 0,25- 0,90- gewichten

beleids- meen- gemeente- OVB- leerlingen leerlingen leerlingen
type te graad grootte klasse gemeente? (in %) (in %) (in%)a

type 1 A 1 20.000 tot 50.000 nee 11 12 23
B 3 20.000 tot 50.000 ja 17 8 26
C 4 20.000 tot 50.000 nee 18 11 29

type 2 D 2 50.000 tot 100.000 nee 9 9 19
E 5 20.000 tot 50.000 ja 23 6 29
F 4 20.000 tot 50.000 ja 23 5 28

type 3 G 2 100.000 tot 200.000 ja 14 15 29
H 2 100.000 tot 200.000 ja 14 17 31
i 2 50.000 tot 100.000 ja 18 17 36

type 4 J 2 50.000 tot 100.000 ja 26 12 38
K 3 50.000 tot 100.000 ja 17 20 38
L 3 50.000 tot 100.000 ja 11 14 25

G4 1 1 >200.000 ja 7 49 56
2 1 >200.000 ja 11 42 53
3 1 >200.000 ja 14 51 65

a In het totaalpercentage zijn de 0,40- en 0,70-leerlingen meegeteld.

Bron: SCP (GOA 2000); OCenW (2000/2001)   

Tabel 3.4 laat zien dat het budget nogal uiteenloopt. Wel hebben alle gemeenten eigen
middelen toegevoegd aan de middelen die ze van rijkswege tot hun beschikking hebben.
De bedragen zijn gebaseerd op gegevens van 1999.
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Tabel 3.4 Enkele budgettaire kenmerken van de cases (1999, bedragen in euro’s)

beleids- ge- middelen voor GOA- OALT-
type meente samenstellingbudget de scholena middelen middelenb totaal

type 1 A rijks- en gem. middelen 344.786 10.328 8.371 363.485
B rijks- en gem. middelen 465.376 193.235 54.687 713.298
C rijks- en gem. middelen 487.050 4.384 152.379 643.814

type 2 D rijks- en gem. middelen 417.023 94.884 80.625 592.532
E rijks- en gem. middelen 142.513 36.290 0 178.803
F rijks- en gem. middelen 152.174 53.221 16.965 222.360

type 3 G rijks- en gem. middelen 2.394.332 1.777.512 550.979 4.722.824
H rijks- en gem. middelen 2.901.675 1.109.684 707.454 4.718.812
I rijks- en gem. middelen 1.265.843 189.406 353.814 1.809.062

type 4 J rijks- en gem. middelen 804.012 263.702 42.474 1.110.188
K rijks- en gem. middelen 1.864.856 709.158 599.320 3.173.334
L rijks- en gem. middelen 1.191.622 310.257 428.263 1.930.142

G4 1 rijks- en gem. middelen 36.902.944 11.002.518 10.004.337 57.909.799
2 rijks- en gem. middelen 20.061.841 6.399.536 4.937.292 31.398.670
3 rijks- en gem. middelen 34.216.392 10.316.187 8.369.659 52.902.239

a De gewichtengelden plus de cumi-gelden (s)vo.
b OALT-middelen kunnen worden ingezet voor taalondersteuning, feitelijk ook een vorm van onderwijsachterstands-

bestrijding.

Bron: Inspectie (1999); OCenW (1998); SCP (GOA’99)

3.4 Conclusies

Het is de vraag in hoeverre de geselecteerde gemeenten voldoen aan het landelijk beeld
en welke garantie de huidige selectie van gemeenten biedt dat de diversiteit in het
GOA-beleid aan het begin van de eerste planperiode voldoende tot uitdrukking komt. 

Een vergelijking van figuur 3.1 met figuur 3.2 laat zien dat de selectie van de vijftien
gemeenten een goede afspiegeling vormt van het landelijk beeld. In die zin is de selectie
dan ook geslaagd. Toch is de indeling van gemeenten naar beleidstype geen ‘harde’
indeling. Per afzonderlijk beleidskenmerk of -dimensie kan de rangorde van de vijftien
gemeenten een heel andere zijn dan de uiteindelijke indeling in beleidstypen die op
alle zeven kenmerken is gebaseerd. 

Bij een vergelijking van zeven verschillende dimensies is het vrijwel onmogelijk een
paar echt prototypische gemeenten per type te selecteren. De clustering van gemeenten
op zeven kenmerken tot vier typen (plus het beleidstype van de G4) maakt dat de 
verschillen per afzonderlijk kenmerk tussen enkele beleidstypen soms niet echt 
groot zijn. Zo zijn de verschillen op enkele van de zeven kenmerken tussen de 
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beleidstypen 1 en 2 bijvoorbeeld veel minder groot, dan die tussen type 1 en 4. De
soms graduele verschillen tussen gemeenten van een verschillend beleidstype op de
afzonderlijke kenmerken maken een kritische reflectie op de beleidstypologie nood-
zakelijk.

In de volgende hoofdstukken van dit rapport zullen markante verschillen voorzover
deze tussen beleidstypen en tussen gemeenten worden gevonden, uiteraard worden
genoemd. In het laatste hoofdstuk van het rapport wordt de beleidstypologie zelf tegen
het licht gehouden. Voorlopig wordt geconcludeerd dat de waarde van de typologie er
vooral in lag dat het een goede manier was om het beleid van de 221 gemeenten uit
de survey samen te vatten. En deze samenvatting van het gevoerde GOA-beleid maakte
voor deze tweede ronde een verantwoorde selectie van cases mogelijk.

43De onderzochte gemeenten



Noten

1 Het is evenwel niet te vermijden dat gemeenten op grond van hun karakterisering
herkenbaar zijn. 

2 Voor het eerstgenoemde criterium is uitgegaan van de mate waarin een gemeente
overeenkomt met het gemiddelde scorepatroon op de beleidskenmerken van een
bepaald type. Gemeenten die in de analyse weliswaar bij een bepaald beleidstype
zijn ingedeeld maar waarbij de zogenaamde clusterdistance relatief groot is (die nogal
afwijken van het gemiddelde scorepatroon), zijn niet in overweging genomen.

3 De drie geselecteerde G4-gemeenten zijn bij de eerdere clusteranalyse als volgt
ingedeeld. Gemeente 1 wordt bij beleidstype 2 (Extern voorbereid) ingedeeld; de
gemeenten 2 en 3 worden beide bij het beleidstype 3 (Doelen centraal) ingedeeld.
Een andere reden om de G4-gemeenten apart te beschrijven is de relatief grote
clusterdistance van de gemeenten bij deze indeling naar beleidstypen. Anders
gezegd: de G4-gemeenten passen minder goed bij het type waarbij ze zijn inge-
deeld (of enig ander type uiteraard) dan andere gemeenten die bij dit type zijn
ingedeeld. Dit geldt met name voor gemeente 1 die sterk afwijkt van de scores
van andere gemeenten van het beleidstype 2.

4 Kwalitan is een computerprogramma voor het analyseren van kwalitatieve 
gegevens i.c. tekstbestanden. Zie: Peters et al. (1989).
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Deel II

Uitvoering van het GOA-beleid





4 De start

4.1 Inleiding

In het beleidsproces van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) zijn
verschillende fases te onderscheiden. Een belangrijke fase is het opstellen van een
beleidsplan dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Gemeenten zijn 
volgens de wet verplicht zo’n plan op te stellen als het totale budget aan doeluitkering
van het Rijk voor het aanpakken van onderwijsachterstanden en de zogenoemde
gewichtengelden voor het basisonderwijs en de regeling voor culturele minderheden
en anderstaligen (cumi-regeling) voor het voortgezet (speciaal) onderwijs het bedrag
van (destijds) 250.000 gulden (ca. 114.000 euro) te boven gaat. In het plan moet worden
aangegeven hoe de gemeente de middelen voor achterstandsbestrijding zal aanwenden,
op welke wijze op de uitvoering van het beleid zal worden toegezien en hoe de resul-
taten van het beleid zullen worden vastgesteld. Het plan is bedoeld om samenhang
en continuïteit in het lokale onderwijsachterstandenbeleid te garanderen. 

Als het totale bedrag aan onderwijsachterstandsmiddelen onder de grens van
250.000 gulden (ca. 114.000 euro) blijft, is een gemeente niet verplicht een plan op te
stellen maar mag dit wel doen. Deze niet-planplichtige gemeenten moeten wel in een
zogenoemd planvervangend besluit hebben aangegeven op welke wijze de doeluitkering
van het Rijk en de eventueel eigen gemeentelijke middelen voor achterstandsbestrijding
worden ingezet.

Een groot verschil met het onderwijsvoorrangsbeleid is dat in het goa de gemeente
een belangrijke speler wordt. Was voorheen het beleid slechts een zaak van het Rijk
en de scholen en soms ook van de onderwijsvoorrangsgebieden (de regionale samen-
werkingsverbanden tussen scholen en welzijnsinstellingen), met de decentralisatie
krijgt de gemeente een nieuwe rol.

Om richting te geven aan het beleid van gemeenten en de samenhang met het landelijk
beleid te bewaren, legt de rijksoverheid in een landelijk beleidskader (lbk) de priori-
teiten van het onderwijsachterstandenbeleid vast. Het is een beleid op hoofdlijnen, dat
echter duidelijk richtinggevend dient te zijn voor het lokale onderwijsachterstanden-
beleid. Het Rijk blijft immers verantwoordelijk voor de resultaten van het landelijk
beleid. 

Binnen het lbk kunnen de gemeenten hun eigen onderwijsachterstandsplan
opstellen en daarin lokaal-specifieke accenten aanbrengen. 

Het plan wordt in principe voor vier jaar vastgesteld. De eerste planperiode waarop
dit rapport betrekking heeft, liep af in augustus 2002. In deze eerste periode waren er
225 gemeenten planplichtig; dat is 41% van het totaalaantal gemeenten in 1998.
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Het gemeentelijk plan dient tot stand te komen in een zogenoemd op overeenstemming
gericht overleg (oogo) tussen de gemeente en de schoolbesturen. Gemeenten kunnen
voordat zij nieuwe plannen maken, besluiten eerst de lokale problematiek en het tot
dan toe gevoerde beleid te inventariseren. Zo’n lokale situatieschets vormt in dat geval
mede de basis van het nieuwe onderwijsachterstandsplan. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de gemeenten zijn gestart met het GOA-beleid,
op welke wijze ze een op overeenstemming gericht overleg voerden en hoe de plannen
uiteindelijk totstandkwamen. 

In paragraaf 4.2 worden de resultaten van de survey kort weergegeven: over de start
van het GOA-beleid, waaronder het opstellen van het GOA-plan en het op overeen-
stemming gerichte overleg tussen gemeente en schoolbesturen.

Paragraaf 4.3 beschrijft dit proces per gemeente. De ondervraagden geven ook hun
mening over de veranderingen die het GOA-beleid teweegbracht.

De meeste onderzochte gemeenten hebben al enige, soms zelfs een lange traditie
opgebouwd in het bestrijden en voorkómen van onderwijsachterstanden. Voor andere
gemeenten betekende de introductie van de GOA-wet dat er een heel nieuw beleid
moest worden opgestart. De gemeenten A, C en D behoorden niet tot de voormalige
onderwijsvoorrangsgemeenten. Hoe zij aan de slag zijn gegaan, wordt apart beschreven.
Ook is apart een impressie gegeven van de introductie van het GOA-beleid in de drie
grote steden. De paragraaf eindigt met een samenvatting en een overzicht van de
waardering van de verschillende actoren van het GOA-beleid.

Paragraaf 4.4 bevat de conclusies.

4.2 De survey

Alle planplichtige gemeenten dienen een zogenoemd op overeenstemming gericht
overleg (oogo) te voeren. In principe moet de gemeente alle besturen van de in de
gemeente gelegen scholen (voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs) in de
gelegenheid stellen deel te nemen aan het overleg. Ook scholen die niet direct met
onderwijsachterstanden te maken hebben, kunnen dus deel uitmaken van het overleg
(OCenW 1998). 

De surveygegevens lieten zien dat er in vrijwel alle onderzochte gemeenten inderdaad
een op overeenstemming gericht overleg plaatsgevonden. Men gaf aan dat het oogo

veelal het karakter van een duurzaam overleg- of samenwerkingsverband had en niet
beperkt bleef tot een eenmalige gebeurtenis die nu eenmaal deel uitmaakte van de
planprocedure. 

In elke gemeente waren de basisscholen bij het overleg betrokken. In 125 gemeenten
was ook het voortgezet onderwijs daarbij aanwezig. (Uiteraard hebben niet alle
gemeenten een school voor het voortgezet onderwijs). In negentig gemeenten waren
tevens de scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs in het overleg vertegenwoordigd.
Ook besturen die geen achterstandsscholen hebben, namen vaak aan het overleg deel.
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Een paar gemeenten weken af door een aparte overlegstructuur voor het openbaar en
voor het bijzonder onderwijs, of door andere vormen van bestuurlijk overleg.

Er was vrijwel geen samenwerking tussen gemeenten in het oogo. Slechts in zes
kleine gemeenten en in één randgemeente was dat wel het geval.

Gemeenten kunnen er – afhankelijk van de lokale situatie – voor kiezen om naast
scholen ook andere instellingen of organisaties te betrekken bij het ontwikkelen van
een onderwijsachterstandsplan. In het onderwijsvoorrangsbeleid was eveneens voor-
zien in een structuur waarin welzijnsinstellingen en scholen samenwerkten. Het oogo

bleek overwegend een zaak van de gemeente en schoolbesturen te zijn, waarin geen
andere instellingen participeerden. Uit de survey bleek wel dat diverse instellingen en
organisaties toch op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van
de onderwijsachterstandsplannen. Van de onderwijsondersteunende instellingen en
organisaties (de nummers 1 tot en met 6 uit tabel C.2 in bijlage C1) waren de school-
begeleidingsdienst en de leerplichtambtenaar het meest betrokken bij de totstand-
koming van de GOA-plannen. Ook organisaties die zich richten op de voorschoolse
periode en de kinderopvang zijn veelvuldig betrokken geweest bij de totstandkoming
van de GOA-plannen.

Instellingen die zich bezighouden met hulpverlening, zorg en maatschappelijk werk
(nummers 9 tot en met 16 uit dezelfde tabel) waren veel minder vaak betrokken bij de
plannen. In deze categorie werden de GG&GD en organisaties voor jongeren- en jeugd-
hulpverlening het meest geraadpleegd. Van de organisaties op het terrein van cultuur,
sport en recreatie (nummers 19 tot en met 24 in de tabel) waren met name de biblio-
theken betrokken bij de plannen. 

Politie en justitie zijn slechts in beperkte mate bij de plannen betrokken geweest
(zie bijlage C1). 

Uit de survey bleek dat gemeenten die tot de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden
behoorden (het gaat om twee derde van de onderzochte gemeenten) in het ontwikkelen
van een GOA-beleid een duidelijke voorsprong hadden op gemeenten die geen OVB-
gemeente waren. Gemiddeld hadden deze gemeenten zes of zeven jaar ervaring met
onderwijsvoorrangsbeleid, maar er zijn ook gemeenten waar men al vanaf de jaren
zeventig ervaring heeft op dit terrein. Voor het opstellen van het GOA-plan hebben deze
gemeenten op grote schaal gebruik kunnen maken van bestaande netwerken uit deze
periode. Al deze factoren dragen ertoe bij dat de planvormingsfase hier vlotter verliep
dan in gemeenten die een ‘koude start’ met het beleid moesten maken. 

De vraag die zich opdrong, en die op basis van de survey niet beantwoord kon
worden, was of deze gemeenten werkelijk een voorsprong hadden in het ontwikkelen
van nieuw beleid, of dat er slechts sprake was van het continueren van al lopend
onderwijsvoorrangsbeleid.
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Gemeenten die tot de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden behoorden, bleken ook
veel meer instellingen en verschillende organisaties in het planvormingsproces te
betrekken dan andere gemeenten met een planverplichting. (In de voormalige OVB-
gemeenten waren dat gemiddeld negen organisaties en instellingen; in de overige
gemeenten gemiddeld zes.) Het onderwijsachterstandenbeleid in de gemeenten waar
veel organisaties en instellingen bij het planvormingsproces waren betrokken, had
meer doelstellingen dan in gemeenten waar de raadpleging beperkt was. Inspraak
leidt dus tot een inhoudelijk uitgebreider en breder beleid. 

Ook konden deze gemeenten over meer informatie beschikken voor het opstellen
van de lokale situatieschets. Het is de vraag of zo’n brede oriëntatie tot meer maat-
werk leidt of dat de inspraak slechts tot een diffuus, ‘voor elk wat wils’-beleid leidt. 

Een mogelijk minpunt is dat het planvormingsproces trager verloopt naarmate
meer partijen de gelegenheid krijgen hun mening en wensen kenbaar te maken. De
belangrijkste winst van het op ruime schaal betrekken van andere partijen is misschien
wel het creëren van een draagvlak voor het beleid.

De volgende paragraaf laat zien voor welke van de hiervoor genoemde veronder-
stellingen er ondersteuning kan worden gevonden.

4.3 De gemeenten

4.3.1 De niet-OVB-gemeenten
Drie van de vijftien gemeenten in deze dieptestudie behoorden niet tot de voormalige
onderwijsvoorrangsgemeenten: de gemeenten A, C en D. Hierna wordt ingegaan op
de vraag hoe deze gemeenten het beleid hebben opgepakt.

Gemeente A 
Gemeente A had bij het van kracht worden van de GOA-wet in 1998 nog geen ervaring
met het voeren van onderwijsachterstanden of -voorrangsbeleid. Volgens de wethouder
zijn de opzet en structuur van het onderwijsachterstandenbeleid in de gemeente al
werkende ontstaan. Er was vóór goa al een schoolbesturenoverleg, dat in eerste
instantie dienstdeed als het op overeenstemming gerichte overleg (oogo). De school-
besturen wilden echter dat er ‘een laag tussen’ zou komen. Er zijn toen twee werk-
groepen geformeerd: een voor huisvestingszaken en een voor onderwijsinhoudelijke
zaken. De onderwijsinhoudelijke werkgroep is onderverdeeld in een groep voor het
basisonderwijs en een groep voor het voortgezet onderwijs. In de werkgroepen parti-
ciperen schooldirecties en soms ook schoolbestuurders. Het zijn volgens de wethouder
allemaal mensen uit het onderwijs, ‘welzijn’ is er niet in vertegenwoordigd. Wel worden
er incidenteel deskundigen uitgenodigd bij de werkgroepen, afhankelijk van de agenda.
Structureel is de onderwijsbegeleidingsdienst bij de werkgroepen aanwezig. 

Het is niet moeilijk om overeenstemming te bereiken, volgens de wethouder. Het
echte werk wordt in de werkgroepen gedaan, in het besturenoverleg hoeven de zaken
alleen maar ‘afgetikt te worden’, aldus de wethouder. 
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‘Wel is het zo dat we in het begin moesten zoeken. De besturen concludeerden
soms dat we nog terug moesten naar de werkgroep. We waren in feite te vlug naar
het besturenoverleg gegaan.’

De gemeente deed een voorstel voor een GOA-plan en heeft dit ingebracht in de werk-
groep. De werkgroep heeft nog enkele veranderingen in het plan aangebracht, deze
nieuwe versie geaccordeerd en hem doorgestuurd naar het besturenoverleg, waar
men eveneens akkoord ging met het plan.

De ondervraagde schooldirecteur in gemeente A is te spreken over de manier waarop
de gemeente het beleid vormgeeft: ‘het verloopt soepel, je probeert er samen uit te
komen’. De gemeente vervult zijn rol goed en er zijn enkele positieve ontwikkelingen
gaande, volgens de directeur. 

Veel minder tevreden is een schoolbestuurder in diezelfde gemeente. Met de komst
van goa verwachtte de schoolbestuurder dat er een goed onderwijsachterstandenbeleid
zou komen. Hoewel de gemeente initiatief toonde en aanvankelijk met verschillende
ideeën kwam, is er volgens de schoolbestuurder nog veel te weinig van de grond
gekomen. De schoolbestuurder ervaart de gemeente als ‘gesloten en ontoegankelijk’
en zegt bij de gemeente op veel weerstand te stuiten als de scholen met plannen komen.
Een voorstel van de schoolbestuurder om met het GOA-plan aan te sluiten bij de 
activiteiten die andere gemeenten ontwikkelden, onder het motto: ‘we hoeven het wiel
niet opnieuw uit te vinden’, vond geen weerklank. Ook heeft de gespannen verhouding
van gemeente A tot de naburige G4-gemeente een negatieve invloed op de beleids-
uitvoering. De schoolbestuurder:

‘We krijgen veel materiaal uit deze gemeente, maar daar doen ze niets mee op het
gemeentehuis, want die gemeente is de vijand. Het is annexatieangst. Toen ze daar
collectief hadden ingetekend op de Cito-toetsen, zei ik: “laten we dan meedoen”,
maar nee. Men heeft daar collectief gekozen voor het Piramide-project, vroegtijdige
opsporing van achterstanden op peuterspeelzalen, doorlopend in groep 1. We zeiden:
“laten we meedoen”. Maar als die gemeente iets doet, doet gemeente A het juist niet.’
Door de annexatieangst, een gebrek aan deskundigheid bij de gemeente en het
gebrek aan openheid, wordt het GOA-beleid in gemeente A volgens hem ‘een
troosteloze zaak’.

Gemeente C
Gemeente C behoorde evenmin tot een onderwijsvoorrangsgebied en moest met het
van kracht worden van de Wet goa starten met een onderwijsachterstandenbeleid.
De wethouder en beleidsmedewerker zeggen dat de gemeente met een dubbele
achterstand kampte. Men miste de ervaring en er was gebrek aan geld. Gemeenten
die namelijk wel tot een onderwijsvoorrangsgebied behoorden, kunnen volgens hen
over veel meer middelen beschikken dan gemeenten die het zonder dit budget van de
voormalige gebiedsgelden moeten stellen. 
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Over de beleidsvorming zegt een beleidsmedewerker: ‘Het is zoeken geweest’. Ook
de gemeenten rond gemeente C behoorden niet tot de onderwijsvoorrangsgebieden.
Gemeente C heeft wel geïnformeerd bij enkele grotere gemeenten naar hun plannen
en aanpak, maar deze informatie was volgens de gemeente niet geschikt, omdat de
situatie per gemeente verschilt. Op initiatief van de gemeente worden er contacten
gelegd met het onderwijsveld en wordt er een regiegroep in het leven geroepen met
vertegenwoordigers van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, peuter-
speelzaalwerk, de onderwijsbegeleidingsdienst en de ambtelijke organisatie. 
De wethouder:

‘Wij hadden al een cultuur van overleggen. In het kader van de onderwijshuisvesting
hadden wij al overleg met de verschillende gremia van het primair en voortgezet
onderwijs. Ook in het kader van de peuterspeelzaal en de kinderopvang bestonden
er al overlegsituaties. Het was dus niet zo moeilijk om die partijen om de tafel te
krijgen.’

Men besluit allereerst een betaalde coördinator  van de onderwijsbegeleidingsdienst
voor het beleid aan te trekken. Deze coördinator is tevens voorzitter van de regiegroep.
In de regiegroep vindt een inventarisatie van de knelpunten plaats en worden er voor-
stellen gedaan. Er wordt een werkgroep gevormd die het GOA-plan zal opstellen.
Gemeente C is de enige ondervraagde gemeente die daarbij geen gebruik kon maken
van een reeds bestaand netwerk (zie tabel C.1).

De lokale structuur voor de uitvoering van het GOA-beleid, ziet er als volgt uit. Er zijn
twee werkgroepen: de groep 0- tot 12-jarigen en de groep 12- tot 23-jarigen. Daarboven
functioneert een regiegroep die bestaat uit vertegenwoordigers uit het basisonderwijs
en het voortgezet onderwijs, de ambtelijke dienst, de onderwijsbegeleidingsdienst en
het peuterspeelzaalwerk. Boven de regiegroep functioneert een stuurgroep met de
schoolbesturen uit het basis- en voortgezet onderwijs en de gemeente. Het oogo wordt
gevoerd door de gemeente en de regiegroep. 

De werkgroep bracht de specifieke problemen in de gemeente in kaart en heeft
tevens suggesties gedaan voor een gerichte aanpak van de problemen. Momenteel is
men bezig de doelstellingen van het GOA-plan in meetbare termen te formuleren.
Een schoolbestuurder over het GOA-plan:

‘Op zich zijn het prachtige doelstellingen. Maar er wordt niet concreet gevraagd:
wat bereik je dan? Het eerste plan ligt er, en nu gaan we werken aan een follow-up,
waarin we resultaatgerichter willen gaan werken.’

Een belangrijk knelpunt was volgens de gemeente onduidelijkheid over de nieuwe
rollen. Het veld ziet de gemeente vooral als geldschieter, terwijl de gemeente slechts
een zeer beperkt budget van nog geen 10.000 gulden (ca. 4.545 euro) per jaar voor
goa ter beschikking staat. Enerzijds wordt er een inhoudelijke rol van de gemeente
verwacht en anderzijds moet men sturen op afstand, werkgroepen begeleiden en
concreet bepaalde projecten financieren. 
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Voor een ondervraagde schooldirecteur is er daarentegen niet veel veranderd met de
komst van het goa. De schoolgebonden middelen worden net als vóór goa, ingezet
voor klassenverkleining, voor interne begeleiding en voor remedial teaching.

‘Dat werkt al jaren zo en is dus geen vernieuwing door het goa.’

Wel is de samenwerking met ‘welzijn’ veranderd. Er is een breed buurtnetwerk opgezet
waarin ook de interne begeleiders van de school participeren. Hierdoor zijn de lijnen
korter geworden om problemen met individuele leerlingen op te lossen.

Gemeente D
Ook in gemeente D speelt het gebrek aan ervaring en middelen de gemeente parten
bij het ontwikkelen van een GOA-beleid. Ook hier zijn werkgroepen gevormd: één
gericht op de voorschoolse periode, één op de basisschoolperiode en één gericht op het
voortgezet onderwijs. Het gebrek aan ervaring heeft de gemeente naar eigen zeggen,
trachten te compenseren door veel informatie te verzamelen (schriftelijk en via con-
gressen) en door externe deskundigheid in te huren om de werkgroepen te onder-
steunen. De werkgroep primair onderwijs is ondersteund door de schoolbegeleidings-
dienst, de andere twee werkgroepen door Sardes. Hun analyses vormden volgens de
beleidsmedewerker de basis voor het eerste GOA-stappenplan. Het concept is in het
oogo besproken, daarbij werden op initiatief van de gemeente ook het consultatie-
bureau, de schoolbegeleidingsdienst en het sociaal en cultureel werk betrokken.

Een schoolbestuurder weet te vertellen dat er goed is samengewerkt tussen de
denominaties en dat de voorstellen van de werkgroepen breed gedragen werden door
de participanten. Een schooldirecteur die participeert in een van deze werkgroepen is
echter een andere mening toegedaan.

‘De gemeente had geen ervaring met dit beleid. Ze hebben van alles aangepakt, veelal
ad hoc, allemaal kleine onderneminkjes zonder grote lijn. Er was nog niets en men
wilde iets doen met dat GOA-budget. Er is nog geen structureel beleid. Ik participeer
zelf in een van die werkgroepen, maar het is allemaal nog te weinig structureel. Zo
is er nog niets afgesproken voor het volgend jaar.’

Kenmerkend voor gemeente D is de vrij grote groep buitenlandse zigeuners waarvoor
de gemeente al langer geld van het Rijk ontving. De huidige gewichtengelden plus de
middelen voor buitenlandse zigeuners en neveninstromers vormden tezamen een
redelijk budget. Maar de meeste middelen zaten vast in lopende projecten. Voor goa

zelf resteerde een bedrag van ongeveer 40.000 gulden (ca. 18.000 euro). Een beleids-
medewerker uit de gemeente concludeert:

‘Er is wel een onderwijsachterstandenbeleid gekomen, maar er zijn vanuit het Rijk
geen middelen meegekomen.’

De wethouder vertelt dat de scholen druk uitoefenden op het budget en wilden tornen
aan de geoormerkte middelen voor buitenlandse zigeuners. Meer dan driekwart van
de middelen is voor hen bestemd, terwijl de scholen andere zaken gefinancierd zouden
willen zien. 
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De gemeente is daarom niet onverdeeld positief over het feit dat men een GOA-beleid
moest ontwikkelen. Wel ziet de wethouder meer mogelijkheden om samenhang te
creëren tussen de verschillende beleidsinitiatieven, vooral in het jeugdbeleid. Een groot
nadeel vindt de gemeente dat ze geen grip heeft op de besteding van de gewichten-
gelden van de scholen. Een beleidsmedewerker voegt eraan toe dat de scholen boven-
dien moeten wennen aan de nieuwe rol van de gemeente. Volgens een beleidsmede-
werker hebben scholen het gevoel dat de gemeente niet weet wat er bij hen leeft en
wat de sterke en zwakke punten van een school zijn.
De ondervraagde schoolbestuurder legt uit hoe het oogo in de gemeente functio-
neert. Het initiatief komt duidelijk van de kant van de gemeente.

‘Vanuit de gemeente komt een voorzetje, dus we (de besturen) reageren altijd re-
actief. Ik denk dat dat een zwakheid van het overleg is. De gemeente geeft de
besturen de mogelijkheid om vooraf met elkaar te overleggen, zonder de gemeente
erbij, maar daar wordt weinig of geen gebruik van gemaakt. Dus meestal ligt er
een gemeentelijke voorstel en dan maken we een rondje. Iedereen is keurig in zijn
achterban nagegaan hoe de standpunten liggen en dat wordt dan verwoord. Nou
dat komt meestal wel een beetje overeen met de gemeentelijke voorstellen. Er wordt
nauwelijks iets veranderd in de gemeentelijke voorstellen. Dus de plannen worden
door de gemeente daar neergelegd. Ze houden wat gesprekken met mensen, ze
tasten het veld af en daar moet je het dan mee doen.’

Dat het overleg inderdaad op overeenstemming is gericht, blijkt ook uit zijn verhaal.
‘De vorige keer had ons bestuur het voorstel om iets in de verdeling van de middelen
te veranderen. Wij wilden meer geld besteden aan taalondersteuning in de onder-
bouw. Maar de andere besturen vonden het voorstel van de gemeente prima. Dan
kom je als enige bestuur niet verder. Of je moet zeggen: “wij blokkeren de handel”,
maar dat wil je niet, omdat wat er ligt op zich wel een aanvaardbaar compromis is.
Als je dus eigen invloed uit wilt oefenen en dat wordt niet gedeeld door de anderen,
dan kom je niet veel verder.’

Samenvattend kan worden gezegd dat de gemeenten zonder ervaring op dit beleids-
terrein moeite hebben om het beleid vorm te geven. Men mist de middelen, maar men
mist vooral de ervaring en kennis. In alle drie de gemeenten neemt de gemeente zelf
het initiatief voor het instellen van werkgroepen en het schrijven van het plan. De
impressies maken duidelijk dat men erg moet wennen aan elkaars rol.

4.3.2 De overgang van ovb naar goa
Het is de vraag of de stap naar goa eenvoudiger was voor gemeenten die wel ervaring
hadden met het onderwijsvoorrangsbeleid. Zijn ook hier de lokale verhoudingen en
de organisatiestructuur gewijzigd? Is dit proces voor alle gemeenten min of meer het-
zelfde verlopen of zijn er onderling grote verschillen?
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Gemeente B
Gemeente B behoorde tot een van de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden. Hier
neemt de gemeente het initiatief tot een startconferentie waarbij alle partijen die bij
het ovb waren betrokken, zijn uitgenodigd. De wethouder informeert hen over de
veranderingen die de wet mee zal brengen en ook hier worden weer werkgroepen
geformeerd: een voor de voorschoolse periode, een voor de basisschoolperiode en een
voor het voortgezet onderwijs. In deze werkgroepen zijn de schooldirecties vertegen-
woordigd, de schoolbesturen, welzijnswerkers en de gemeente. Uit deze werkgroepen
is een stuurgroep gecreëerd die de wethouder en de burgemeester adviseert. Het overleg
tussen de besturen en de gemeente wordt geformaliseerd in een oogo. In de stuur-
groep participeren vrijwel dezelfde personen als in het oogo, zodat het in het oogo

doorgaans om ‘hamerstukken’ gaat, zegt een schoolbestuurder. De gemeente vervult
de rol van onafhankelijk voorzitter en de gemeenteambtenaren zijn blij met de kennis
en bijdrage van het professionele veld. De ondervraagde schooldirecteur is van mening
dat alle partijen ‘goed zijn bezig geweest’ en dat de overgang van ovb naar goa soepel
is verlopen. 

Aan de hand van het landelijke beleidskader werken de werkgroepen enkele thema’s
voor het lokale beleid uit. Het is een nadrukkelijke wens van de gemeente het beleid
‘van onderop’ vorm te geven. Het veld wordt duidelijk in de fase van planvorming
betrokken.

Omdat veel scholen bij de invoering van goa nog geen plannen klaar hadden, kiest
de gemeente voor een overgangsjaar waarin de oude projecten van het onderwijs-
voorrangsbeleid mogen worden gecontinueerd.

Met goa is ook de rol van de schoolbesturen veranderd. In de OVB-periode werd
er over het overleg tussen de schooldirecties en de coördinator van de onderwijs-
begeleidingsdienst slechts gerapporteerd aan het bestuur. Het beleid werd in de praktijk
zelf geformuleerd. De ondervraagde schoolbestuurder zegt dat de mogelijkheden om
te sturen via de school in de OVB-periode groter waren dan nu.

Volgens de ondervraagde bestuurder en de schooldirecteur is het beleid vooral breder
geworden en is de organisatiestructuur nu ‘logger’ aldus de schooldirecteur. Het aan-
dachtsveld is verbreed, maar het aantal scholen waarop het GOA-beleid van toepassing
is, is gelijk gebleven. Wel zijn er andere scholen die nu ook aanspraak willen maken
op de GOA-gelden. Maar het budget is zelfs niet toereikend voor de projecten die de
GOA-scholen aanvragen en voor het welzijnswerk. 

Gemeente E
Vanaf de jaren tachtig voert de gemeente E een zeer actief onderwijsvoorrangsbeleid.
Een beleidsmedewerker zegt dat de gemeente daar landelijk bekendheid mee kreeg.
De gemeente vervulde in die periode ook al een rol van betekenis. Deze droeg financieel
bij ‘in de flankerende zin’ en betaalde bijvoorbeeld uit eigen middelen de coördinatie
tussen de verschillende projectgroepen in het ovb. Vanuit een regionaal centrum
voor onderwijsbegeleiding hield een afdeling zich bezig met de bestrijding van onder-
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wijsachterstanden op alle scholen. Er bestond dus al een communicatiestructuur tussen
de betrokken gemeentebesturen in de regio. Toen het goa kwam, lag er volgens de
ondervraagde beleidsmedewerkers al een structuur die alleen maar hoefde te worden
ingevuld; een oogo was snel gerealiseerd. Het oogo is volgens de beleidsmedewerkers
slechts een overleg op bestuurlijk niveau waar hoofdzakelijk over huisvesting wordt
gepraat en nauwelijks over goa. Daarom wordt er in de gemeente nagedacht over een
nieuwe overlegstructuur voor het hele GOA-beleid waarin de welzijnsinstellingen ook
een duidelijkere rol krijgen.

Met goa en het landelijke beleidskader is het beleid in gemeente E vooral breder
geworden. Voor die tijd was het beleid vrijwel exclusief gericht op de vroegschoolse
periode. Dat beleid is met goa voortgezet, maar het is ook uitgebreid. Er zijn nu meer
doelgroepen, ook in andere leeftijdscategorieën en het beleid richt zich op meer dorpen
in de (heringedeelde) gemeente die eveneens met achterstandsproblemen kampen.
Nieuw is ook dat er aandacht is voor deskundigheidsbevordering. Zo richt het beleid
zich de komende tijd op het professionaliseren van het peuterspeelzaalwerk.

Het blijft lange tijd onzeker of de gemeente planplichtig is of niet. Op het moment
dat zij dit wordt, is de tijd te kort om zelf een GOA-plan te schrijven. Daarom heeft de
gemeente een bureau ingehuurd dat het plan schrijft op basis van de ideeën en prio-
riteiten van alle betrokken instellingen. Het plan is uitvoerig besproken met de
betrokkenen, herschreven en op grond van de herschreven versie is er een actieplan
ontwikkeld.  

Een schoolbestuurder legt het verschil uit voor de pc-scholen tussen de OVB-periode
en het goa nu.

‘Het christelijk onderwijs deed slechts incidenteel mee aan een aantal projecten 
in het ovb (voorleesprojecten of Opstapprojecten). De gemeente bood ons de
gelegenheid om daar op in te tekenen, maar het was meer een ad-hocsituatie. Nu
sluit je een convenant met elkaar, je neemt deel aan het bestuurlijk overleg van het
achterstandenbeleid, je spreekt in dat kader een plan af en geeft daar invulling aan.
Voor de christelijke scholen is er dus wel het een en ander veranderd door de
gemeentelijke regie.’ 

Een schooldirecteur in de gemeente E zegt dat er met goa voor zijn school weinig is
veranderd. De school maakt al sinds begin jaren zeventig deel uit van het stimulerings-
beleid en werd later onderwijsvoorrangsschool. Het OVB-beleid wordt voornamelijk
voortgezet, maar er worden enkele zaken aan toegevoegd. Nieuw is een buurtnetwerk
waarin naast enkele scholen, politie, huisartsen en dominees participeren. Men
bespreekt er de problemen die zich op school of in de buurt voordoen. De directeur
mist het overleg uit de OVB-periode met andere achterstandsscholen in de regio. 
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‘Het was niet alleen een gezelligheidsgroepje. Er werd over wezenlijke dingen
gesproken en er werden beslissingen genomen. Ik had toch het gevoel dat men na
zo’n namiddag voldaan naar huis ging. Via de onderwijsbegeleidingsdienst werden
via de stimuleringsscholen op initiërende wijze vaak al onderdelen van het curriculum
op het terrein van begrijpend lezen of spelling naar voren gebracht. Zulke zaken
bereikten ons toen eerder dan andere scholen. Dat is nu dus niet meer zo. Maar er
zijn andere dingen voor in de plaats gekomen.’

Gemeente F
Gemeente F voerde al ruim tien jaar een onderwijsvoorrangsbeleid dat volgens de
wethouder uitstekend liep. Met veel energie is er een samenwerkingsgroep gecreëerd
waarin alle scholen participeerden. Als na verloop van tijd de rijksfinanciering van de
welzijnscomponent van het onderwijsvoorrangsbeleid wegvalt, tracht de gemeente op
allerlei manieren het peil te handhaven voor het ingezette beleid. Men heeft een fusie
overwogen, maar uiteindelijk aansluiting gezocht bij een ander onderwijsvoorrangs-
gebied teneinde lopende projecten te continueren. 

De rol van de gemeente is beperkt. Het schrijven van het eerste GOA-plan heeft de
gemeente uitbesteed aan een bureau. Dat was een eenmalige gebeurtenis: het volgende
plan moet door de coördinator van het onderwijsadviescentrum worden geschreven.
Volgens de coördinator zit er een stijgende lijn in de betrokkenheid van de gemeente.

‘In het begin zei men: goa, dat doe jij. Zoek het maar uit. Naar aanleiding van de
discussie over brede scholen is de rol van de gemeente nadrukkelijker op de agenda
gekomen. Dat is positief. Ze willen nu ineens de regie gaan voeren.’

Het huidige GOA-beleid is eveneens intergemeentelijk georganiseerd: vier gemeenten,
waaronder gemeente F, werken samen. 

Over het GOA-beleid is de wethouder slecht te spreken, hij noemt het ‘brandhout’
en ‘oude wijn in nieuwe zakken’. De wethouder vindt het vooral lastig een GOA-beleid
te voeren vanwege het zo sterk ingeperkte budget. In de OVB-periode kwam er bij
gemeente F veel geld binnen, meer dan bij de andere regionaal betrokken gemeenten
en was het eenvoudig om nieuwe plannen te maken en uit te voeren. 

‘Ik kan heel goed leven met de situatie nu, maar soms moet ik bij de andere
gemeenten te biecht voor iets wat dringend nodig is. Ja, zoals ze vroeger natuurlijk
bij mij te biecht moesten.’ 

Wel was het beleid vroeger minder gestructureerd. Nu zegt de wethouder dat het
beredeneerder is en meer in overleg gaat. En ‘misschien is dat wel effectiever’.

Een ondervraagd schooldirecteur zegt dat er op schoolniveau niet veel is veranderd.
De school richt de aandacht vooral op taalontwikkeling en deed dat met verschillende
methoden en projecten ook al in de OVB-periode. In die tijd moest je weliswaar mee-
doen aan de programma’s die er waren, maar hoefde je geen verantwoording als school
af te leggen. Nu vraagt de gemeente af en toe aan de schooldirectie zich voor die
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middelen te verantwoorden. In het oogo komt bovendien de financiering van allerlei
projecten aan de orde, tijdens de OVB-periode gebeurde dat niet. Zaken worden meer
op elkaar afgestemd dan vroeger, volgens de directeur.

Nieuw is de aandacht van de gemeente F voor de peuterspeelzalen, die is met goa

duidelijk toegenomen in de zogenoemde peuter-kleuteroverleggen. Er zijn koppels
van scholen gevormd, zegt de GOA-coördinator in gemeente F, die elkaar informatie
en leerlingen toespelen. Regelmatig gaat men bij elkaar op bezoek om ervaringen uit
te wisselen. 

Volgens de GOA-coördinator in de gemeente was de rol van de coördinator van het
onderwijsvoorrangsgebied vrij bepalend. Met goa heeft de gemeente meer mogelijk-
heden gekregen: de gemeente kan zaken afdwingen volgens de coördinator en de
gemeente kan financieren. Ze kan de schoolbesturen aanspreken en aansturen. Wel
vraagt dat volgens de GOA-coördinator om ‘een visie, een doelstelling en een omslag
van denken’ en juist aan knowhow ontbreekt het nog op het gemeenthuis, aldus de
GOA-coördinator.

Gemeente G
De gemeente G is net als veel andere gemeenten gestart met een conferentie over de
uitgangspunten van het GOA-beleid. Allereerst heeft men besloten een nieuwe overleg-
structuur te creëren. In het verleden waren er volgens de ondervraagde beleidsmede-
werker nog wel eens spanningen en zaken die niet goed liepen. Men wilde, voordat
het GOA-beleid van start zou gaan, een breed draagvlak onder scholen en besturen
en ‘dat kan alleen door overleg’, aldus de medewerker. Er is een schoolbesturenoverleg
gekomen waarvan de wethouder voorzitter is, daaronder zit een directeurenberaad (een
afvaardiging van alle directeuren) en het directeurenberaad heeft een aantal werk-
groepen ingesteld, onder andere een voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Het is een heel bewuste keuze van de besturen geweest om bij de herinrichting van
het lokaal onderwijsbeleid in gemeente G, een werkgroep onderwijsachterstandenbeleid
in te stellen met daarin voornamelijk directeuren die nauw betrokken zijn geweest bij
de sociale vernieuwing en bij onderwijsvoorrangsactiviteiten. 

Vóór goa was er volgens een schoolbestuurder in de gemeente wel overleg, maar
dat was ‘uitgehold’. Het overleg is in afwachting van het van kracht worden van de
wet in 1997 geformaliseerd.

In het begin waren er nog wel wat spanningen tussen de scholen, niet zozeer tussen
de denominaties, als wel binnen één bestuur. Maar nu wordt er volgens een onder-
vraagde beleidsmedewerker heel goed samengewerkt. 
Een schooldirecteur onderschrijft de positieve ervaring en acht het goa een stap
vooruit:

‘Ik vind het doorzichtiger geworden, opener, alles ligt gewoon op tafel. Iedereen
mag er over meepraten, dat vind ik heel belangrijk. Het heeft in ieder geval een
einde gemaakt aan het simpele gegeven dat bijvoorbeeld school X voor de buiten-
wereld een witte school was, maar wel een project indiende en zoveel uren kreeg
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om het uit te voeren, en er vervolgens geen ene moer aan deed. Dat was alleen maar
geld opvreten. Dat kon in die gesloten, ondoorzichtige structuur. Dat kan nu niet
meer.’ 

Ook bij de ondervraagde beleidsmedewerker valt de vergelijking tussen de OVB-periode
en de GOA-periode positief uit voor de huidige situatie:

‘Het belangrijkste winstpunt is dat je als gemeente nu veel meer zicht hebt op wat
er in het onderwijs speelt. Je kunt nu veel beter afstemmen met andere werksoorten.
De gemeente is toch de partij die het dichtste bij het onderwijsveld staat. Vroeger
was het niet zo helder, toen waren het losse projecten. Nu is er meer eenheid, al
deden wij ook in de OVG-tijd al heel veel. We stonden toen al goed bekend. In het
kader van de sociale vernieuwing hadden we al een convenant met de schoolbesturen
afgesloten. Maar nu kun je veel helderder met de schoolbesturen communiceren,
dat is de grootste winst. Als je niet over je eigen centen praat, heb je weinig te zeggen,
nu kun je gezamenlijk een plan trekken.’

Gemeente H
De wethouder van gemeente H zegt al in de periode vóór goa als gemeente een
‘natuurlijke regierol’ te hebben vervuld ‘zonder daar ooit misbruik van te hebben
gemaakt’. De wethouder vindt het belangrijk een neutrale speler in het veld te zijn.
Toen de gemeente de regie kreeg, werd dat als een kans gezien om een integraal onder-
wijsbeleid te voeren. Er was al een structuur van overleg met de schoolbesturen en
daarin is weinig verandering opgetreden, volgens de ondervraagde beleidsmedewerker.
De bestaande verordening op het gebied van huisvesting werd breder gemaakt, zodat ook
het onderwijsachterstandenbeleid eronder kon vallen. Het gaf, volgens de beleids-
medewerker, ook meer status aan het besturenoverleg dat nu als oogo kon fungeren.

De belangrijkste veranderingen hebben zich volgens de wethouder voorgedaan op de
scholen zelf. Door fusies en clusteringen wordt er veel nauwer samengewerkt dan
vroeger, wat het overleg ook gemakkelijker maakt.
De ondervraagde schooldirecteur beaamt dit:

‘We hebben nu een goede overlegstructuur, dat ontlast mij wel. Het is goed geor-
ganiseerd. Als ik het plaats in het perspectief van wat het was, dan heeft het nu een
zakelijker karakter gekregen. Vroeger had ik nog wel eens het gevoel dat de inschake-
ling van het welzijnswerk alleen betekende dat we mensen van andere disciplines
van de straat hielden en verder niks. Nu zijn er echt goeie ontwikkelingen. Hier komen
we een heel eind mee, ik heb er echt veel vertrouwen in.’

Dat vertrouwen klinkt eveneens door in het gesprek met een schoolbestuurder in
gemeente H.

De gemeente neemt de sturing goed ter hand en de situatie is te prefereren boven
de oude situatie, toen het beleid niet altijd duidelijk was. In de OVB-periode konden
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afzonderlijke directeuren en bestuurders activiteiten ontwikkelen waarbij ze soms
aanklopten voor subsidie bij de gemeente. Het was de wens van de besturen dat het
onderwijsachterstandenbeleid meer een eenheid werd. Dat is ook gebeurd, volgens
de schoolbestuurder: ‘de besturenraad is beter gaan functioneren en de gemeente
werd een van de participanten’. 

Het veld kan meedenken en wordt duidelijk betrokken bij het initiëren en opzetten
van beleid, volgens de bestuurder. Toen de decentralisatie een feit leek te worden hebben
de besturen de gemeente geadviseerd om als lokale overheid op te gaan treden en niet
als bestuurder. De schoolbestuurder:

‘Dat is op een goede manier gebeurd, de openbare scholen zijn op afstand gezet.
Ik vind dat de gemeente dat goed heeft aangepakt. Als schoolbestuurder vind ik dat
je de bestrijding van onderwijsachterstand uit de sfeer van de schoolstrijd moet halen.
We waren het niet altijd met elkaar eens, maar het overleg is niet slecht geweest.
We hebben gezegd “we moeten het samen doen”. Daar heeft de vorige en de daar
heeft de huidige wethouder mee ingestemd.’

Gemeente i
Ook in de gemeente i wordt in samenwerking met de vng een conferentie over goa

belegd. Gemeente i participeerde al in het onderwijsvoorrangsbeleid en had in het kader
van de sociale vernieuwing bovendien al vele initiatieven ontplooid op het terrein van
opvang van niet-Nederlandssprekende kinderen en een gerichte bestrijding van taal-
achterstand. Er was dus al een aanbod waarop men kon voortbouwen aldus een beleids-
medewerker. Men hoefde niet vanaf nul te beginnen. De schoolbesturen hebben zich
in dit hele proces vrij terughoudend opgesteld, volgens de ondervraagde school-
bestuurder. De gemeente nam het initiatief.

Volgens een schooldirecteur in de gemeente is het verschil tussen de OVB-periode en
het goa enorm. Er zijn volgens de schooldirecteur ‘meer dingen op de rails gezet’ en
bovendien ‘is de samenwerking verbeterd’. 

‘We zijn nu ook meer in staat om inhoudelijk bezig te zijn, volgens de plannen die
de scholen zelf maken. En daar ligt het ook. De school moet met het GOA-plan aan
de slag gaan, moet met verbrede zorg aan de slag gaan, dat kan niet van bovenaf
opgelegd worden, dat werkt niet.’ 

De hele structuur was al aanwezig maar moest, volgens de ondervraagde beleidsmede-
werkers, volledig worden veranderd van een regionale in een lokale structuur. De
gemeente kreeg met goa uiteraard een andere rol. In de structuur van het onderwijs-
voorrangsbeleid was de gemeente een van de deelnemers, voor het openbaar onderwijs,
maar niet de regisseur. 

Het landelijke beleidskader maakte aan alle betrokken partijen duidelijk welke zaken
prioriteit moesten krijgen in het beleid. De beleidsmedewerker vindt dat een pluspunt
omdat ‘je anders altijd dat gevecht moet leveren over speerpunten’. 
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De beleidsmedewerkers waarderen de regierol, maar stellen dat er nog te weinig
mogelijkheden zijn om die regierol adequaat te kunnen vervullen. De mogelijkheden
om te sturen staan volgens een van hen, soms op gespannen voet met de goede samen-
werkingsrelatie tussen de besturen en de gemeente die in de loop der jaren is opge-
bouwd. Maar, zo stelt diezelfde beleidsmedewerker:

‘Ik vind goa voor de gemeente een verbetering ten opzichte van het onderwijs-
voorrangsbeleid. Toen was je een partner van de acteurs, nu stuur je de acteurs.’ 

Gemeente J
Gemeente J was slechts een paar jaar onderwijsvoorrangsgemeente toen de wet goa

zich aandiende.
Het eerste jaar dat de GOA-wet van kracht is (1997-1998), wordt een overgangsjaar.

Het projectbureau bij de onderwijsbegeleidingsdienst levert een coördinator voor het
beleid. Het openbaar onderwijs wordt verzelfstandigd om de zogenaamde ‘dubbele-
petten’ problematiek (het lokaal bestuur/de gemeente is behalve beleidsmaker tevens
schoolbestuur van het openbaar onderwijs) te voorkomen. Het gemeentebestuur
mandateert een bovenschools bestuurder van het openbare onderwijs om deel te nemen
aan het op overeenstemming gerichte overleg tussen gemeente en schoolbesturen
(het oogo). 

Het overgangsjaar wordt gebruikt om plannen te maken. Er worden studiemiddagen
georganiseerd en er wordt een brede enquête onder de scholen en instellingen
gehouden om het onderwijsvoorrangsbeleid te evalueren en prioriteiten voor het nieuwe
beleid te peilen. Volgens zowel de gemeente als de schoolbestuurder is het een actieve
periode waarin veel ideeën zijn ontstaan. Er zijn echter ook veel verwachtingen gewekt
bij scholen over projecten die, later naar bleek, niet alle gehonoreerd konden worden.

Een belangrijke algemene verandering is een verschuiving van aanbodgestuurd
werken naar vraaggestuurd werken. Een andere verandering is het landelijke beleids-
kader dat de gemeente stuurt in de keuze van beleidsterreinen. Bovendien wordt de
buurtgewijze aanpak verlaten. 

Het beleid beperkt zich niet langer tot enkele scholen in een bepaalde buurt.
Ongeveer de helft van alle scholen, verspreid over de gemeente, komt nu op grond van
hun leerlingenpopulatie in aanmerking voor GOA-middelen. De peuterspeelzalen
krijgen in het beleid een veel nadrukkelijker rol.

Nog een verandering betreft de denominatie van de scholen waar het beleid zich op
richt. De oude onderwijsvoorrangsscholen waren openbare scholen. Met goa worden
voor het eerst ook de besturen van andere denominaties bij het beleid betrokken. In
het oogo worden heftige discussies gevoerd over een nieuwe verdeling van de
middelen. Een schoolbestuurder:

‘Als openbaar onderwijs kregen we het idee dat de partijpolitiek een rol ging spelen.
Dat de protestants-christelijke scholen en de rooms-katholieke scholen ook iets
moesten krijgen om de zaak ook politiek rond te krijgen. Wij zitten als openbaar
onderwijs echter met een paar hele zware scholen. We hebben in het oogo aange-
voerd dat we die discussie nog wel weer eens willen voeren: kan die lat niet wat
hoger komen te liggen zodat we onze zware scholen beter kunnen faciliteren?’
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Een ondervraagde schoolbestuurder is positief over de nieuwe ontwikkelingen, maar
blikt kritisch terug op de beginperiode.

‘Voor de nieuwe scholen was alles nieuw, maar voor de oude OVB-scholen viel het
toch tegen. Als je ziet waar uiteindelijk voor gekozen is, zie je veel oude wijn in
nieuwe zakken. Eigenlijk hadden we dat tussenjaar beter kunnen besteden. Nu is
veel tijd gaan zitten in overleg en zijn er projecten bedacht waar uiteindelijk geen
basis voor was.’

De schooldirecteur is met name positief over de verschuiving in aandacht naar de voor-
schoolse periode en de aansluiting op het basisonderwijs. Echt grote veranderingen
tussen de oude en de nieuwe situatie ziet de directeur niet. Er zijn veel activiteiten bij-
gekomen maar de school is niet vrij in haar keuzes.

‘Een aantal dingen deden wij al vanuit het voormalige onderwijsachterstandsbeleid,
bijvoorbeeld oudercursussen en een uitgebreide interne begeleiding binnen de
school. Het nieuwe is dat er nu een kader is gekomen: waar we aan werken moet
passen binnen het beleidskader van de gemeente. Dat is redelijk ruim, maar niet
alles paste erin. Daarom ervaren wij het beleidskader een beetje als knellend.’

Gemeente K
In gemeente K hebben de scholen en de gemeente volgens de ondervraagde school-
directeur een lang en zeer moeizaam traject doorlopen om het GOA-beleid vorm te
geven. Dat proces wordt vooral gekenmerkt door wantrouwen. De schooldirecteur zegt
dat de toenmalige wethouder, al jaren voordat er sprake was van goa, de bedoeling
had om ‘regie’ te vertalen in ‘wij zijn de baas’. Deze schooldirecteur maakt deel uit van
een stuurgroep goa waarin alle relevante partijen zijn vertegenwoordigd: het basis-
en voortgezet onderwijs, de gemeente en een stichting Welzijn. 

‘We hadden in de stuurgroep goa twee partijen: de gemeente en de rest. We zeiden
steeds: “we moeten samen”. Het was geen gemakkelijk proces maar uiteindelijk heeft
de gemeente toegestemd. Je moet elkaar vertrouwen, weten dat er niet met twee
agenda’s wordt gewerkt. We hebben gepraat, gemasseerd, gecommuniceerd en uit-
eindelijk zijn we er goed uitgekomen.’

Ook het oogo is naar zijn zeggen ‘met dezelfde struikelpartijen van de grond geko-
men’. 

‘Het gemeentebestuur had het overleg in eerste instantie voorgeprogrammeerd. 
In het begin waren de schoolbesturen het onderling ook niet eens; de gemeente
probeerde de een tegen de ander uit te spelen. Maar de schoolbesturen hebben
zich verenigd.’

Volgens een beleidsmedewerker in de gemeente was het een groot voordeel dat men
ruim twintig jaar ervaring had met onderwijsachterstandenbeleid. Het oude onderwijs-
voorrangsbeleid was vooral beleid van scholen, waarbij de gemeente een zeer beperkt
en additioneel beleid voerde. Toch kon deze infrastructuur niet direct worden benut,
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vanwege het wantrouwen in het veld. Het veld wilde niet dat de gemeente zich met de
inhoud van het GOA-beleid zou bezighouden. De beleidsmedewerker over de start
van goa:

‘Het is een heftige en interessante periode geweest, vanuit een diepe emotionele
betrokkenheid bij dat werk, zowel van de kant van de gemeente als van de kant van
de scholen. We hebben met elkaar geworsteld om naar een nieuwe vorm toe te gaan.
Het was niet alleen een proces van decentraliseren, maar ook een evaluatie van de
afgelopen 25 jaar: waar gaan we in de komende jaren onze accenten zetten, nieuw
beleid ontwikkelen, bestaand beleid herijken en toetsen, een nieuwe structuur ont-
werpen en hoe voeren we samen regie? We gingen als gemeente niet in een ivoren
toren zitten om van daaruit beleid te maken. We zijn meteen in gesprek gegaan
met de scholen. Maar het was een moeizame weg omdat er bij het veld nog veel
wantrouwen zat.’

Het GOA-beleid heeft wel een enorme stimulans betekend voor de projecten die al
in de OVB-periode goed liepen, zegt ook de schooldirecteur. De gemeente noemt ‘de
drijfijsconstructie’ van oude projecten in de OVB-periode ‘problematisch’, bij het
wegvallen van de subsidie viel het project in het water. Dat is nu ondervangen door
projecten voor een langere tijd te garanderen.

Gemeente L
In gemeente L werd volgens de wethouder ook het ovb al min of meer door de
gemeente uitgevoerd. De wethouder was voorzitter van een platform van alle besturen.
De onderwijsbegeleidingsdienst vervulde toen een belangrijke rol in het OVB. Met de
introductie van goa maakt gemeente L zelf middelen en ambtelijk kader vrij om de
regierol ter hand te nemen. De onderwijsbegeleidingsdienst is niet langer ambtelijk
secretaris of projectleider van goa (die taken vervult de gemeente zelf ), maar is nog
wel op projectmatige basis bij het goa betrokken.

Het eerste jaar wordt als overgangsjaar beschouwd. De gemeente heeft er volgens
een schoolbestuurder ‘veel vaart achter gezet om de regierol in handen te krijgen’. 

Nu vindt de formele besluitvorming plaats in een besturenplatform dat als oogo

fungeert, maar de feitelijke besluitvorming vindt plaats, volgens de wethouder, in de
stuurgroepen (twee voor welzijn, één voor het basisonderwijs, één voor het voortgezet
onderwijs). Het is volgens de wethouder dezelfde structuur als voor het gemeentelijk
jeugdbeleid. 

Ook in gemeente L was er volgens de wethouder in het begin sprake van argwaan: 
‘Daar hebben we veel in geïnvesteerd. Ik ben bijvoorbeeld met de directeuren vo

één keer in de vier maanden gaan eten. Er zijn nu veel contacten in de informele
sfeer. Met het voortgezet onderwijs is er nu een heel goede verstandhouding; met
het basisonderwijs is dat wat minder. Daar zijn ook heel wat meer directeuren om
uit te nodigen. 
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Met de besturen hadden we in het OVG-platform eigenlijk al een hele goede relatie.
Omdat ik zelf afkomstig ben uit het openbaar onderwijs was er in het begin nog
wel wat argwaan. Maar ook dat is nu voorbij.’

Bovendien heeft een reorganisatie ertoe geleid dat het lokaal onderwijsachterstanden-
beleid onder een andere gemeentelijke afdeling valt dan het openbaar onderwijs. ‘Dat
schept voor iedereen duidelijkhei’, volgens de beleidsmedewerker.

Volgens de ondervraagde schoolbestuurder is het beleid met goa veel gestructureerder
geworden en meer gericht op de inhoud. 

Maar een schooldirecteur in diezelfde gemeente vindt dat er in de loop der tijd weinig
is veranderd. Het beleid is weliswaar anders gaan heten, maar inhoudelijk is er slechts
sprake van ‘accentverschuivingen’. Daarnaast loopt de geldstroom uiteraard wel anders.
Maar ook al in de periode vóór goa en zonder het kader van de ovb, de onderwijs-
stimulering of financiering vanuit deze bronnen, bleef deze school een eigen beleid
voeren op het punt van interne begeleiding en bijvoorbeeld taalondersteuning.  

Samenvattend is de overgang van het OVB- naar GOA-beleid in de gemeenten heel 
verschillend verlopen. Er is min of meer een organisatie- en overlegstructuur in deze
gemeenten. Deze wordt soms benut voor het GOA-beleid, maar veelal wordt er voor
een nieuwe structuur gekozen. Zeker niet in alle gemeenten wordt de gemeente als
een natuurlijke regisseur erkend. Toch lijkt men in deze voormalige OVB-gemeenten
overwegend positief over de veranderingen. Maar er zijn ook geluiden te horen dat
alles gewoon bij het oude is gebleven.

4.3.3 De G4-gemeenten

Gemeente 1
Ook in de grote steden was er een traditie en organisatiestructuur uit de OVB-periode
toen de Wet goa van kracht werd. Nieuw is volgens een stedelijk coördinator dat de
gemeente de taken uitbesteedt en dat er nu met de schoolbesturen wordt gepraat. 

‘Met het GOA-beleid heeft alles een veel projectmatiger karakter gekregen: met
heldere doelen, fases, een tijdpad. De verantwoordelijkheden liggen veel helderder,
door de structuur worden er met het veld heel wat afspraken gemaakt van: jij doet
dit en ik doe dat. Op die manier controleren we elkaar. De doelen zijn helder, de
uitvoeringsverantwoordelijkheid is helder.’

Volgens de stedelijk coördinator hadden de schoolbesturen moeite om de regierol van
de gemeente te accepteren. In de OVB-periode was er voor de besturen meer ruimte
om in een eigen tempo de zaken uit te voeren. Die ruimte is er nu niet meer, aldus de
coördinator.
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Gemeente 1 was destijds opgedeeld in een aantal onderwijsvoorrangsgebieden met
een aparte bestuursstructuur van schoolbesturen en de onderwijsbegeleidingsdienst.
Men opereerde hierin vrij zelfstandig, aldus een ondervraagde schoolbestuurder. Al
begin jaren negentig wordt deze structuur overboord gezet door de opsplitsing van
de gemeente in deelgemeenten. Elke deelgemeente kreeg een eigen structuur voor
het onderwijsachterstandenbeleid. De besturen waren in die periode alleen op hoofd-
lijnen betrokken. De inhoudelijke uitvoering was in handen van de coördinatoren en
de scholen, een situatie waar niet alle besturen gelukkig mee waren, volgens de school-
bestuurder. Begin jaren negentig ‘en dat is best wel een beetje een veldslag geweest’,
worden de coördinatoren opzijgezet en nemen de besturen zelf de verantwoordelijk-
heid. De besturen vonden dat er te veel geld in de overhead ging zitten en dat, volgens
de schoolbestuurder, de resultaten daarmee niet in verhouding stonden. Met de GOA-
wetgeving wordt de verantwoordelijkheid van de deelgemeenten duidelijker. De
ondervraagde schoolbestuurder:

‘Maar, al vóór goa was er in elke deelgemeente een vergadercyclus van besturen
waarin ook afgesproken werd dat elk bestuur zijn eigen school zou aansturen en
zou zorgen dat de gemaakte afspraken ook uitgevoerd zouden worden. Dat hebben
we vastgelegd in een convenant per stadsdeel. Die convenanten waren op hoofdlijnen
hetzelfde. Er waren accentverschillen, maar in feite was het één geheel.’

Volgens een schooldirecteur is er met de komst van goa niets veranderd op de school.
Hetzelfde type projecten als uit de OVB-periode wordt ook nu gecontinueerd. Wel is
de geldstroom veranderd. In de oude OVB-situatie kreeg de school een stroom geld die
de directie kon aanwenden voor projecten en ter ondersteuning van het schoolbeleid.
Nu met goa moet de directie eerst plannen indienen en is de school voor haar beleid
afhankelijk geworden van goedkeuring van die plannen. 

‘Je bent afhankelijk van de goedkeuring en je krijgt het volgende geld pas, als je de
verantwoording van het eerste geld hebt gedaan. Nou heb ik er op zich geen bezwaar
tegen om me te verantwoorden, maar dan denk ik: jongens, kom langs, kijk wat
we doen. Ga wat mij betreft eens een dagje rondlopen. Kijk eens hoe we dat geld
hebben uitgegeven. Ik vind dat dat een voldoende manier moet zijn.’

Gemeente 2
Een beleidsmedewerker in gemeente 2 legt uit dat ook deze gemeente al voordat goa

werd ingevoerd in het kader van de sociale vernieuwing een convenant had gesloten
met de schoolbesturen over achterstandsbestrijding. De gemeente had daar – niet
officieel maar in de praktijk wel – de regierol, volgens de medewerkster. De school-
besturen waren gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het beleid, maar de gemeente
leverde de voorzitter en secretaris. Volgens de wethouder hadden de schoolbesturen
daar geen moeite mee. De wethouder:
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‘Die hadden daar helemaal geen moeite mee. Wat mij nog bij staat uit die tijd, is
dat er sprake was van een natuurlijke chemie tussen de vertegenwoordigers van 
de verschillende schoolbesturen, een hecht clubje dat in staat was om in hun res-
pectievelijke achterban draagvlak te creëren en ervoor te zorgen dat het werd uit-
gevoerd.’

De beleidsmedewerker:
‘Dat kwam ook door de samenstelling van dat clubje, daar zaten niet alleen
bestuurders in maar ook directeuren, in hetzelfde overleg, die zaten als het ware
aan elkaar geklonken. De besturen waren vertegenwoordigd met een bestuurder
en een directeur.’

Hoewel er dus al een overlegstructuur was, lag het bij de besturen moeilijk dat de
gemeente nu de regierol kreeg. ‘Het zeker liep niet naadloos in elkaar over’, zegt een
beleidsmedewerkster, ‘de gemeente werd ineens de boze buurman’.

Ook de ondervraagde schoolbestuurder vertelt over de uitgebreide overlegstructuur
(nog uit de tijd van het sociale-vernieuwingsbeleid) die er op het terrein van onderwijs-
achterstanden was, voordat de GOA-wet van kracht werd. Hoewel de gemeente uit-
eindelijk de besluiten nam, deed de al eerdergenoemde regiegroep zogenoemde
‘gekwalificeerde voorstellen’ aan de gemeente over de inzet van sociale-vernieuwings-
gelden op de scholen. Met goa is volgens de schoolbestuurder de directe invloed van
de schoolbesturen teruggelopen en is de ambtelijke sturing juist toegenomen. De
schoolbesturen zijn daar niet gelukkig mee. De afstand tussen de beleidsmakers en
de scholen is toegenomen. De schoolbestuurder acht zijn eigen bestuur goed in staat
om een onderwijsachterstandenbeleid te voeren. De middelen zou hij dan ook recht-
streeks tot zijn beschikking willen hebben. Met goa is alles trager geworden. De
schoolbestuurder denkt nu minder snel te kunnen inspelen op de behoeften van
scholen. 

Een schooldirecteur in gemeente 2 zegt dat met goa de geldstromen anders lopen,
maar dat dit in principe niet van invloed is op de school. Wel moet er nu door de
school een plan worden geschreven. De gemeente heeft de scholen op termijn meer
geld beloofd voor nieuwe projecten. Volgens de directeur zijn er echter te hoge ver-
wachtingen ontstaan bij de scholen. Zo hebben alle pc-scholen een schoolmaatschap-
pelijk werker aangevraagd. Het duidelijkst is de invloed van goa op het taalbeleid:
daarin is door de gemeente enorm geïnvesteerd.  

Gemeente 3
Gemeente 3 heeft een lange ervaring met het onderwijsachterstandenbeleid. Door de
jaren heen zijn de doelgroepen van het beleid veranderd (van overwegend autochtone
achterstandskinderen naar overwegend allochtone achterstandskinderen) en heeft ook
de gemeentelijke structuur waarin het beleid is gevat, enkele wijzigingen ondergaan.
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Er bestond ruim voor de introductie van goa al een overlegstructuur tussen gemeente
en schoolbesturen. Na de decentralisatie is het openbaar onderwijs op afstand geplaatst.

Ook fungeerde er al vóór het goa een soort op overeenstemming gericht overleg.
Dat overleg met de besturen is in de loop van de tijd beter is geworden, volgens de
stedelijk GOA-coördinator. Met name de besturen moesten wennen aan het feit dat de
gemeente met goa een andere rol kreeg toebedeeld dan de besturen. Een gemeentelijk
medewerker:

‘Het heeft in gemeente 3 toch wel een jaar geduurd voordat de nieuwe posities
bepaald waren. Iedereen trok zich terug en maakte een eigen plan, dat was heel
typisch. Men was wel gewend dat de gemeente meedacht, maar men was niet
gewend dat de gemeente de eindverantwoordelijkheid had. Het ging op dat moment
puur om posities, macht. Voorheen waren de schoolbesturen verantwoordelijk voor
hun eigen plan. Wij kregen de plannen wel en er werd ook begeleiding op gezet, zo
liepen die lijnen toen ook wel. Nu zit er een verplichting aan, dat is toch een groot
verschil.’

Er is volgens de stedelijk coördinator niet spectaculair veel veranderd door goa. Het
belangrijkste is dat het beleid zich beperkt tot een aantal duidelijke doelstellingen,
waarvoor de middelen moeten worden aangewend en waarover ook duidelijk verant-
woording moet worden afgelegd, met eventueel ook consequenties voor de facilitering.

De deelgemeenten zijn betrokken bij de voorbereidingen van het GOA-plan. Net als
de andere grote steden en voormalige OVB-gemeenten kon gemeente 3 daarbij gebruik-
maken van een reeds bestaand netwerk. Er is een gezamenlijk convenant waarbij de
deelgemeenten een complementaire rol krijgen toebedeeld in de achterstandsbestrijding
en zich verplichten om de gelden van het voormalige onderwijsvoorrangsbeleid volgens
het plan in te zetten. 

De ondervraagde schoolbestuurder was tevreden met de gemeentelijke structuur
voor het onderwijsachterstandenbeleid van vóór het GOA-beleid. Deze structuur heeft
de wetgever tot voorbeeld gediend bij het vormgeven van het GOA-beleid. De veran-
dering naar goa had voor de schoolbestuurder niet gehoeven. 

Ook de ondervraagde schooldirecteur blikt met weemoed terug op de oude organi-
satiestructuur. Naar zijn zeggen ontstond er een vacuüm toen deze structuur werd
opgeheven. Het was een enorme klus de bestaande structuur om te bouwen, volgens
de schooldirecteur.

‘Er waren intern gigantische problemen. Allerlei zaken moesten in elkaar geschoven
worden. Er was een gigantische overlap van taken. Mensen gingen weg, span-
ningen,... Het heeft toch ruim twee jaar geduurd voordat de mensen in het veld
wisten waar ze terechtkonden met hun problemen en voordat er weer wat rust in
de tent kwam. Dat is nu het geval. Iedereen weet waar ie moet wezen en de mensen
daar weten nu ook wat hun taken zijn.’
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4.4 Samenvatting en conclusies

Drie gemeenten hadden nog geen ervaring op het beleidsterrein van het achterstanden-
beleid en moesten dus een min of meer ‘koude start’ hiermee maken. De gemeenten
hebben moeite met het uitvoeren van de nieuwe taken. Ze hebben immers geen ervaring
en naar hun zeggen slechts zeer beperkte middelen. Er worden werkgroepen gevormd
voor de inhoudelijke uitwerking van het beleid en men creëert een organisatievorm,
maar het is wennen aan de nieuwe rolverdeling. Voor de gemeenten is het vooral zoeken
naar de goede inhoud en vorm van het beleid en een adequate structuur daarvoor ont-
breekt nog veelal. Sommige gemeenten compenseren het gebrek aan kennis en ervaring
door externe deskundigheid in te huren, die ondersteuning moet bieden bij het
opstellen van een lokaal onderwijsbeleid.

De meeste onderzochte gemeenten hadden wel ervaring met het onderwijsvoorrangs-
beleid of zelfs nog met het stimuleringsbeleid van daarvoor. Dat betekent echter niet
dat de overgang van ovb naar goa in deze gemeenten soepel en vanzelfsprekend is
verlopen. In tien van de onderzochte gemeenten was de gemeente op enigerlei wijze
betrokken bij het ovb, niet alleen in de rol van bestuur van de openbare scholen, maar
ook in de sfeer van financiering, of al in een regierol. Bij de vijf overige gemeenten is
dat niet het geval (bijlage C1, tabel C.3).

Verschillende gemeenten belegden in 1997 een startconferentie over goa, waar de
betrokkenen worden geïnformeerd over de nieuwe wet. Aan de startconferentie wordt
veelal een vervolg gegeven door lokale werkgroepen in te stellen (uitgesplitst naar 
bijvoorbeeld huisvesting en onderwijsinhoudelijke zaken en deze laatste weer onder-
verdeeld naar leeftijdscategorie of schoolperiode: voorschools-, basis- en voortgezet
onderwijs). Deze werkgroepen inventariseren wat er in de plannen moet komen. Er
wordt – vaak in aansluiting op een al bestaande overlegstructuur – een op overeen-
stemming gericht overleg (oogo) gecreëerd, waarvan de wethouder voorzitter is. Men
maakt plannen. Sommige gemeenten (bijvoorbeeld de gemeenten B, J en L) slagen er
niet in direct met de uitvoering van goa te starten. Deze gemeenten kiezen voor een
overgangsjaar, waarin het oude beleid voorlopig mag worden gecontinueerd. 

De algemene typering door de respondenten van de introductie van het goa of de
overgang van het oude naar het nieuwe beleid, wordt in tabel 4.1 nog eens kort
samengevat. (Voor een iets uitgebreidere typering per gemeente en actor zie bijlage C2.)

Het meest kenmerkend vinden de respondenten dat er met de introductie van goa

meer structuur is en er meer eenheid komt in het beleid. Verschillende actoren maken
opmerkingen van deze strekking. 

Maar het is opvallend dat de helft van de ondervraagde schooldirecteuren vindt dat
er in wezen niet veel is veranderd. Dit doet vermoeden dat het beleid halverwege de
eerste planperiode nog nauwelijks op schoolniveau is geïmplementeerd. 
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De gemeente krijgt haar regierol niet vanzelfsprekend toegewezen. In gemeenten zoals
K en L en in de drie G4-gemeenten wordt het proces aanvankelijk gekenmerkt door
een gespannen relatie tussen het veld (de scholen en de besturen) en de gemeente.
De spanning varieert van absoluut wantrouwen tussen de partijen (in gemeente K) tot
het moeten wennen aan de nieuwe rollen (bijvoorbeeld in de gemeenten C en D). Er
heerst bij een aantal respondenten onzekerheid over de nieuwe situatie. Dat is het geval
bij de lokale besturen in de niet-OVB-gemeenten die nog geen ervaring op dit terrein
hadden. De veranderingen wekten ook onrust bij de schooldirecties in de G4-
gemeenten. De besturen in de G4-gemeenten zien hun mogelijkheden om te sturen
sterk ingeperkt, terwijl de mogelijkheden voor de gemeente om te sturen juist zijn
toegenomen. 

Tabel 4.1 laat zien dat sommige respondenten vinden dat het beleid is geïntensiveerd,
meer inhoudelijk is geworden en soms sterk is ingeperkt tot enkele doelen. In weer
andere gemeenten vindt men het beleid juist breder en uitgebreider geworden. Volgens
sommige schoolbesturen gaat het nog niet ver genoeg: het beleid is nu nog te vaag of
te algemeen. 

Tabel 4.1 Typering introductie GOA (in vergelijking met situatie daarvoor)

actor aantal 
keren
genoemd door gemeente en actora

meer structuur, meer eenheid, meer lijn a b c 10 Da, Eb, Fc, Gc, Ha, Hb, Ka, Kc, Lb, 1c
er is niet veel veranderd a b c 9 Ca, Ea, Fa, Fc, Ja, Jb, La, 1a, 2a
goede samenwerking en goed overleg a b c 6 Db, Gc, Ha, Hb, ia, Lc
bevechten nieuwe posities a c 6 Ka, Kc, Lc, 1c, 2c, 3c
zakelijker a b c 6 Bb, Fa, Gb, Ha, 1a, 3c
onzekerheid a c 5 Ac, Cc, Dc, 2a, 3a
uitgebreider en breder a b c 5 Ba, Bb, Ec, ia, 2c
vroeger was het beter a b c 5 Ea, Fc, Ja, 1b, 3b
positieve ontwikkeling (en) a b c 4 Aa, Db, ic, Jc
opener, helder beleid, duidelijke posities a b c 3 Ga, Hb, 1c
neutrale, open houding c 3 Ac, Bc, Hc
geïntensiveerd a 2 La, 2a
meer inhoudelijk a b 2 ia, Lb
er gebeurt nog te weinig, nog te 
vaag of algemeen b 2 Ab, Cb
wennen aan (nieuwe) rollen c 2 Cc, Dc
eigen invloed is afgenomen b 2 Bb, 2b
meer ingeperkt c 1 3c
meer afstand b 1 2b
trager, logger b 1 2b

a Eerste letter (in kapitalen, behalve i) of cijfer staat voor de gemeente; de tweede letter (kleine letter) staat 
voor de actor (a = school, b = bestuur en c = gemeente); bijvoorbeeld Ba = gemeente B, de schooldirectie; 
3c = gemeente 3, de gemeente.

Bron: SCP (GOA 2000)
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Een aantal respondenten vindt dat er goed wordt samengewerkt en dat het overleg
goed verloopt. Het beleid is helder, opener en de verschillende posities van betrokkenen
zijn duidelijk, in tegenstelling tot de vroegere situatie. Weer andere respondenten vinden
dat met goa alles veel zakelijker is geworden, meer is geformaliseerd. 

Hoewel veel respondenten de verandering waarderen, zijn er ook respondenten
die vinden dat de oude situatie te prefereren was. Dat zijn twee ondervraagde school-
besturen in de G4-gemeenten, twee schooldirecties in de gemeenten E en J en de
gemeente zelf in gemeente F. 

Als een poging wordt gedaan om de waardering van de verschillende respondenten
voor de introductie van het goa samen te vatten (tabel 4.2), dan valt op dat de meeste
respondenten (29 van de 45) het goa een verbetering vinden ten opzichte van de
vorige situatie. Die mening zijn alle actoren toegedaan: zowel schooldirecties, school-
bestuurders, het lokale bestuur als de beleidsmedewerkers. 

Wel zijn tien respondenten overwegend negatief over het nieuwe beleid. Bij drie
schoolbestuurders is geen indruk gekregen over dit thema en vier gemeentelijk ver-
tegenwoordigers (bestuurlijk en/of ambtelijk) laten zich in neutrale bewoordingen
over het goa uit, of noemen naast positieve ook enkele negatieve veranderingen. 

Het is verder opvallend dat negen respondenten eigenlijk maar weinig verandering
zien. Het zijn vooral de schooldirecties die deze mening zijn toegedaan. De school-
besturen zijn het meest verdeeld: sommige juichen de verandering toe, terwijl andere
besturen negatief zijn over de nieuwe situatie. Het meest unaniem positief is het lokale
bestuur. Met name de gemeenten G, i, J, K, L en de G4-gemeenten zijn positief over
de veranderingen en de nieuwe mogelijkheden van het GOA-beleid. 

Tabel 4.2 Globale indicatie introductie GOA

gemeente schooldirectie schoolbestuurder gemeente

A positief negatief niet positief, niet negatief
B positief negatief niet positief, niet negatief
C geen verandering negatief niet positief, niet negatief
D negatief positief negatief
E geen verandering positief positief
F geen verandering/positief geen indruk negatief
G positief positief positief
H positief positief niet positief, niet negatief
i positief geen indruk positief
J geen verandering/positief geen verandering/positief positief
K negatief geen indruk positief
L geen verandering positief positief
1 geen verandering geen verandering/negatief positief
2 geen verandering negatief positief
3 negatief negatief positief
overwegend positief of weinig verandering sterk wisselend positief

Bron: SCP (GOA 2000)
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De meningen over de introductie van het GOA-beleid of de overgang van het OVB-
beleid naar goa, lopen dus nogal uiteen. Zo op het eerste gezicht lijkt er méér over-
eenstemming te zijn tussen respondenten van eenzelfde actorcategorie, dan tussen
de verschillende actoren per gemeente. Alleen in gemeente G zijn alle drie de actoren
positief over de verandering. Maar er zijn ook zeven gemeenten waar alle drie de 
partijen een verschillende mening zijn toegedaan.

Tabel 4.3 vat de resultaten nog eens per actor en beleidstype samen, waarbij de meest
voorkomende waardering is genoteerd (van twee of drie actoren per type kunnen de
uitspraken hetzelfde gewaardeerd worden). De gemeenten van het type 3 doelen centraal
zijn nog het meest positief over (de mogelijkheden van) de verandering. 

Tabel 4.3 Compacte indicatie waardering introductie GOA

school bestuur gemeente

type 1 minimaal/startend + – + /–
type 2 extern voorbereid – + –
type 3 doelen centraal + + +
type 4 specifiek en integraal = (+) +
type G4 = – +

+ overwegend positief
– overwegend negatief
= er is weinig veranderd
(+) positief, zij het dat van één actor deze informatie ontbrak   

Bron: SCP (GOA 2000)
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5 Inhoudelijke keuzes

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de inhoud van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
(GOA-beleid) in de vijftien gemeenten centraal. Richtinggevend is het landelijke beleids-
kader (lbk) en het is de vraag in hoeverre de gemeenten gehoor geven aan een uit-
voering van het GOA-beleid binnen de door het Rijk gestelde kaders. Hoe wordt de
inhoud van het GOA-plan bepaald en kiezen gemeenten voor programma’s en activi-
teiten die ook daadwerkelijk soelaas bieden bij onderwijsachterstanden?

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt: per thema wordt eerst een kort resumé
gegeven van de resultaten van de survey. Vervolgens wordt het thema toegelicht en
uitgebreid met informatie uit de gesprekken met diverse actoren in de gemeenten.
Paragraaf 5.2 geeft het landelijke beleidskader kort weer evenals de doelstellingen die
de vijftien gemeenten gekozen hebben. In paragraaf 5.3 wordt gekeken naar de keuze
van gemeenten voor een algemeen en globaler beleid of juist een op de doelgroepen
toegespitst beleid. Gemeenten mogen aan de doelstellingen van het landelijke beleids-
kader ook zelf doelstellingen toevoegen. Paragraaf 5.4 licht de lokaal-specifieke keuzes
van de gemeenten toe en in paragraaf 5.5 wordt beschreven in hoeverre men erin
slaagt de doelstellingen van het LKB en de eigen doelstellingen ook in meetbare 
termen te verwoorden. Aan de hand van enkele centrale thema’s in het beleid wordt
in paragraaf 5.6 ingezoomd op de scholen. Hoe wordt het beleid merkbaar en zicht-
baar op schoolniveau waar de feitelijke achterstandsbestrijding moet plaatsvinden?
Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting en conclusies in paragraaf 5.7.

5.2 De doelstellingen van het landelijke beleidskader

Het lbk-goa 1998-2002
De zes doelstellingen van het eerste landelijke beleidskader goa

1 voor een gerichte
aanpak van onderwijsachterstanden hebben betrekking op de volgende items.

Voor- en vroegschoolse educatie
Bij voor- en vroegschoolse educatie moet gedacht worden aan maatregelen die de
samenwerking en informatie-uitwisseling tussen basisscholen, peuterspeelzalen en
kinderopvangvoorzieningen verbeteren. Hieronder valt bijvoorbeeld ook: deskundig-
heidsbevordering van het personeel van de peuterspeelzalen, de kinderopvangvoor-
zieningen, de leerkrachten van het basisonderwijs en het gebruik van programma’s
in de voorschoolse periode die de (taal)ontwikkeling van kinderen stimuleren. Ook
gezinsgerichte programma’s kunnen deel uitmaken van de te nemen maatregelen.
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Beheersing van de Nederlandse taal
In het kader van de beheersing van de Nederlandse taal passen verschillende maat-
regelen, zoals het gezamenlijk opvangen van onderinstromers en zij-instromers,
eventueel samen met andere gemeenten, het afstemmen van NT2 op het reguliere
onderwijs na deze eerste opvang, het gebruiken van Nederlandse taalprogramma’s in
de buitenschoolse activiteiten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Verder
kunnen ook activiteiten gericht op het vergroten van de vaardigheid in de Nederlandse
taal bij ouders (moeders) van leerlingen onder deze doelstelling worden geschaard.

Verminderen van verwijzing naar het (voortgezet) speciaal onderwijs
Onder de doelstelling van het verminderen van verwijzing naar het (voortgezet) speciaal
onderwijs vallen maatregelen van afstemming van het onderwijsachterstandenbeleid
op het lokaal (preventief ) jeugdbeleid en de samenwerkingsverbanden Weer samen
naar school. Maar er vallen ook maatregelen onder die zijn gericht op samenwerking
met en het benutten van expertise van medisch kinderdagverblijven, jeugdwelzijns-
instellingen, instellingen voor jeugdhulpverlening, politie, justitie, jeugdgezondheids-
zorg en bijvoorbeeld de Riagg voor de hulpverlening aan leerlingen met sociaal-
emotionele problemen.

Verminderen van schooluitval
Onder de doelstelling van het verminderen van schooluitval passen maatregelen die
zijn gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en maatregelen om ervoor
te zorgen dat leerlingen de school verlaten met ten minste een startkwalificatie voor
de arbeidsmarkt. (N.B. Leerlingen met een afgeronde opleiding op het niveau van het
primair leerlingwezen, kort-mbo, vwo of havo voldoen hieraan. Het bezit van een mavo-
of vbo-diploma volstaat niet.) Dat kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn om de over-
gang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor leerlingen soepel te
laten verlopen.

Evenredige deelname aan het onderwijs
Evenredige deelname aan het onderwijs is een doelstelling van een andere orde en
moet eigenlijk meer worden beschouwd als een uitkomst van het onderwijsachter-
standenbeleid. Bedoeld worden maatregelen die in het algemeen ertoe kunnen bij-
dragen dat doelgroepleerlingen die wat betreft hun capaciteiten met autochtone leer-
lingen vergelijkbaar zijn, ook evenredig deelnemen aan vormen van het voortgezet,
secundair beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Monitoring
Ook monitoring is een doelstelling die niet geheel past in de uitwerking van het 
landelijke beleidskader en is eerder een randvoorwaarde om het beleid naar behoren
uit te voeren, dan een doelstelling. Het gaat om maatregelen die een optimale
registratie van de loopbaangegevens van leerlingen mogelijk maken (instroom, 
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doorstroom, uitstroom, verwijzing speciaal onderwijs en verzuim en uitvalgegevens),
zodat de resultaten van het beleid (op termijn) zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Een uitgebreide weergave van het eerste landelijke beleidskader goa staat in 
bijlage A1.

Opgave in de survey van gekozen doelstellingen
De meeste gemeenten beperken zich tot een paar doelstellingen van het landelijke
beleidskader; men kiest er gemiddeld drie. De vijftien gemeenten kiezen er doorgaans
meer. 

Tabel D.1 in bijlage D1 laat zien dat het accent ligt op de periode vóór en bij aanvang
van het basisonderwijs (de voor- en vroegschoolse educatie) en op de beheersing van de
Nederlandse taal. Beide doelstellingen staan boven aan de lijst. Alleen de gemeenten E
en G4-gemeente 1 hebben destijds vermeld dat de gemeente de doelstelling met betrek-
king tot de Nederlandse taal niet heeft overgenomen. Verderop in dit hoofdstuk blijkt
echter dat er incidenteel discrepanties optreden tussen wat gemeenten ten tijde van
de survey aan gegevens hebben verstrekt en de informatie die uit de gesprekken naar
voren kwam.

Op de tweede plaats staat het terugdringen van schooluitval, schoolverzuim en het
voortijdig schoolverlaten. Op de derde plaats zetten de gemeenten het belang van
monitoring en het minder doorverwijzen naar het speciaal onderwijs.

Het volgen en registreren van de gemeentelijke ontwikkelingen in het beleid vinden
veel gemeenten belangrijk; een derde van de gemeenten geeft hieraan prioriteit.

Opvallend is dat het streven naar een evenredige deelname van de doelgroepen aan
het onderwijs relatief weinig aandacht krijgt. Deze doelstelling komt onder op de lijst
te staan van gekozen LBK-doelstellingen. Wellicht speelt de lastige operationalisering
van dit algemene doel de gemeenten parten. Het is een doelstelling die eigenlijk alleen
aandacht krijgt in gemeenten die het landelijke beleidskader in zijn geheel overnemen.

In de survey bleek dat grote steden en sterk stedelijke gemeenten meer doelen kiezen
dan de kleinere en matig tot weinig verstedelijkte gemeenten.

Gemeenten die slechts één doelstelling prioriteren, kiezen voor de voor- en vroeg-
schoolse periode dan wel voor het beheersen van de Nederlandse taal of – opvallend
genoeg – voor het volgen en registreren van lokale ontwikkelingen (monitoring). 

De overige doelen van het landelijke beleidskader worden pas genoemd als een
gemeente verschillende doelstellingen prioriteert. Slechts 7% van de gemeenten neemt
het gehele beleidskader over. 

Hoe de gemeenten omgaan met het landelijke beleidskader
De gemeenten zijn op grofweg twee verschillende manieren met het GOA-beleid aan
de slag gegaan. Er zijn gemeenten die het lopende aanbod spiegelen aan de doelstel-
lingen van het landelijke beleidskader en er zijn gemeenten die in eerste instantie los
van de praktijk het lbk uitwerken tot een lokaal beleid.
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De gemeenten die de eerstgenoemde strategie hanteren, beginnen met een inventari-
satie van wat er op dit terrein in de gemeente al plaatsvindt. Dan wordt vastgesteld
wat men belangrijk vindt in het kader van onderwijsachterstandsbestrijding, en ‘past’
dit vervolgens in het lbk in. Het lopende aanbod en de gekozen speerpunten staan
dus centraal en vormen het vertrekpunt voor het beleid. Een beleidsmedewerker:

‘We hebben een werkconferentie belegd waar we de strekking van de nieuwe regel-
geving hebben gepresenteerd aan het veld. Daarna is geïnventariseerd wat de
behoefte van het onderwijsveld was. We hebben tegen het veld gezegd dat we niet
een hele aardverschuiving teweeg wilden brengen. Enerzijds zou dat heel vreemd
overkomen, want dat zou de indruk wekken dat wat er al eerder was gedaan, niets
heeft betekend en geen rendement heeft opgeleverd. Dus dat het eigenlijk verloren
jaren waren geweest. Bovendien hadden we ook te maken met de personele gevolgen.
We konden niet van het ene op het andere moment met alles stoppen, dat zou nogal
wat personele consequenties hebben. Kortom: de insteek was om zoveel mogelijk
aansluiting te zoeken bij reeds in gang gezet beleid. Nou, het landelijke beleidskader
kent een diversiteit aan speerpunten, daar zijn er een viertal uit gekozen die in het
verlengde lagen van bij ons reeds in gang gezet beleid: voorschoolse opvang, taal-
beleid, voorkomen schooluitval, en verlengde schooldag. Het onderwijsveld kon
dat waarderen. Het GOA-plan is op die leest geschoeid’ (gemeente i).

Andere gemeenten hebben juist het landelijke beleidskader als uitgangspunt genomen.
In werkgroepen is invulling gegeven aan de thema’s hiervan en vervolgens zijn de
thema’s vertaald in een lokale aanpak en in concrete projecten. Een beleidsmedewerker:

‘De wethouder heeft een inleidend verhaal gehouden om uit te leggen wat de 
veranderingen zouden inhouden. Vervolgens zijn er een aantal werkgroepen
geformeerd, één voor de voorschoolse leeftijd, één voor de basisschoolleeftijd en
één voor het vervolgonderwijs. Die werkgroepen hebben aan de hand van het
landelijke beleidskader thema’s uitgezocht en uitgewerkt’ (gemeente B).

Iets minder gestructureerd verliep het bijvoorbeeld in gemeente A. De wethouder:
‘We hebben alles zelf verzonnen. We hebben natuurlijk wel gekeken hoe anderen het
doen. (Vraag: Heeft u iets gehad aan het landelijke beleidskader?) Nou, we hebben
in de commissie een film gedraaid met mevrouw Netelenbos, die gaf daarin aan wat
het allemaal inhield. Daar hebben we uit begrepen dat het beleid van 0 tot 23 jaar
moest gelden. Toen hebben we gekeken: wat kunnen we daar verder mee. Maar ik
denk dat we redelijk zelf het wiel hebben uitgevonden, samen met de besturen.’

Er zijn dus gemeenten waar het GOA-beleid vooral voortborduurt op de lopende 
activiteiten van het onderwijsvoorrangsbeleid. Er zijn ook gemeenten waar het lbk

structurerend werkt. Een schooldirecteur:
‘Het was, even zwart-wit gezegd, een lappendeken. Het is nu meer in kaders
gezet, voor een belangrijk deel afgeleid uit het beleidskader’ (gemeente H).
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In sommige gemeenten moeten de scholen hun aanbod aanpassen aan het lbk en het
gemeentelijk plan, wat stopzetting van bepaalde programma’s vereiste. Een beleids-
medewerker:

‘We hebben gesproken over wat wij belangrijke projecten vinden. Vervolgens 
hebben wij de instellingen uitgenodigd om projectplannen te maken.
We hebben als gemeente wel gezegd: we moeten niet per se het bestaande laten
doorgaan. Er kwamen tegenwerpingen omdat men wachtgeldverplichtingen ver-
wachtte. Maar wij hebben als gemeente gezegd, we willen kijken wat goéde plannen
zijn. Als het nieuwe beleid consequenties heeft dan moeten we dat maar op de
koop toe nemen’ (gemeente B).

Veel gemeenten streven naar meer eenheid in het aanbod. Het lbk heeft over het
algemeen voor meer structuur, kader en eenheid in het aanbod van programma’s en
activiteiten gezorgd, zo luidt de mening van veel respondenten. 

Het lbk lijkt de doelstellingen te bevatten die breed erkend worden als de meest
belangrijke doelstellingen voor onderwijsachterstandsbestrijding. Het is een ruim kader
waarin veel past van wat de gemeenten al deden, maar aan weer andere gemeenten
juist de mogelijkheid biedt om het scala aan programma’s en activiteiten die op scholen
en andere instellingen plaatsvinden – door sommige respondenten ook wel een 
‘projectencarrousel’ genoemd – in te perken.

De gemeenten lijken weinig moeite te hebben met het landelijke beleidskader. Een
beleidsmedewerker in gemeente G:

‘Eerlijk gezegd is het beleidskader zo logisch. Als je het niet had, was je zelf op
hetzelfde uitgekomen.’

5.3 Doelgroepen en bereik 

Een opvallende uitkomst van de survey was dat het gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid in 65% van de gemeenten was gericht op alle scholen in de gemeente.
Hieronder vallen de grote steden (met uitzondering van G4-gemeente 2 die zich tot
de echte achterstandsscholen beperkt) en enkele G21-gemeenten. De problematiek is
in de grote steden evenwel zo omvangrijk dat een groot deel van de scholen hier met
onderwijsachterstanden kampt. In dat geval is ‘algemeen beleid’ gelijk aan ‘specifiek
op achterstandsscholen gericht beleid’. Een kwart van de gemeenten heeft het beleid
ingeperkt tot de scholen met een (zware) achterstandsproblematiek. 

Sommige gemeenten (6%) bleken hierbij ruimere criteria te hanteren. Zij behan-
delden bijvoorbeeld ook scholen als GOA-school die vorig jaar nog wel aan het criterium
voldeden maar het lopende schooljaar net niet meer.

Een klein deel van de gemeenten (5%) perkt het beleid in tot slechts enkele scholen
met een onderwijsachterstandsproblematiek (tabel D.2 in bijlage D1).

In de survey werd duidelijk dat gemeenten die hun beleid specifiek op de achter-
standsscholen richten, een veel intensiever beleid voeren, dat ook meer doelen van
het lbk bestrijkt, dan andere gemeenten.
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De gemeenten is eveneens gevraagd aan te geven op welke leerlingen het beleid van
toepassing is. Ruim een derde van de gemeenten blijkt voor een algemeen onderwijs-
achterstandenbeleid te kiezen, met zowel maatregelen gericht op alle leerlingen in
het onderwijs, als maatregelen specifiek gericht op de doelgroep- of risicoleerlingen
(tabel D.3). In ongeveer een derde van de gemeenten is daarentegen gekozen voor
een beleid uitsluitend gericht op de allochtone en autochtone doelgroepen van het
onderwijsachterstandenbeleid. En ten slotte maakt 28% geen onderscheid naar doel-
groepleerlingen, maar richt het beleid op alle leerlingen.

In de survey bleek dat de gemeenten die een specifiek onderwijsachterstandenbeleid
voeren, meer aandacht besteden aan de doelstelling ‘beheersing van de Nederlandse
taal’. Monitoring, het volgen en evalueren van de onderwijsontwikkelingen, wordt in
gemeenten met een exclusief op de doelgroepleerlingen gericht beleid minder
belangrijk gevonden.

De meeste gemeenten hebben een GOA-beleid dat gemeentebreed wordt toegepast
(tabel D.4). In zes gemeenten heeft het onderwijsachterstandenbeleid uitsluitend
betrekking op een of enkele wijken of buurten in de gemeente (geen van die gemeenten
behoort tot de gevalsstudies). In de overige gemeenten (een derde van het totaalaantal
en vrijwel de meeste gemeenten in deze studie) zijn er zowel gemeentebrede als wijk-
en buurtgerichte activiteiten en maatregelen. 

Wat zeggen de gemeenten over hun keuze voor algemeen of specifiek beleid?
De survey laat zien dat het beleid van de meeste gemeenten een mix betreft van maat-
regelen die ten goede komen aan de doelgroepleerlingen en de echte achterstands-
scholen, vooral die in bepaalde wijken, en maatregelen waarvan meer leerlingen of
scholen kunnen profiteren. 

Gemeenten die weinig middelen te verdelen hebben, zijn wellicht eerder gedwongen
een specifiek beleid te voeren en zich tot de grootste problemen te beperken. 

Het is de vraag welke motieven de gemeenten aanvoeren voor deze keuzes. Zijn dat
inhoudelijke argumenten of spelen ook praktische of wellicht politieke argumenten
een rol? 

In gemeente B is men het beleid gaan inperken. Scholen die niet voor een GOA-
subsidie in aanmerking komen, respecteren het besluit van de gemeente. Een school-
bestuurder zegt:

‘Er is echt gekozen voor de scholen die het het hardst nodig hebben, de scholen
die het minder nodig hebben, vallen buiten het GOA-beleid. Alle scholen konden
wel een projectplan indienen, maar op sommige scholen was de problematiek niet
van een dusdanige aard dat daar extra middelen in gestopt moesten worden.’

Het beleid in gemeente B concentreert zich bovendien op enkele wijken waar de
achterstanden het grootst zijn. De wethouder zegt het beschikbare budget gericht te
willen inzetten.
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Toch had een ondervraagde schoolbestuurder liever andere keuzes gemaakt:
‘Ik zou meer aandacht willen besteden aan het taalbeleid. Daar kijk ik als onderwijs-
man natuurlijk naar en ik weet dat er een enorme sociaal-emotionele problematiek
is binnen de wijk, grote werkloosheid en heel veel andere problemen. Hoe groot en
breed moet het beleid nog worden? Vroeger was dat beleid wat enger, meer gericht
op het verbeteren van taal. Door de veelheid aan activiteiten en de rol van de
gemeente komt het taalbeleid nu meer op de achtergrond. Dat vind ik jammer. Ik
vind het wel belangrijk dat al het andere erbij komt, maar je kan de middelen die je
krijgt maar een keer uitgeven. Dan zul je een keuze moeten maken. Met name de
problematiek van autochtone bevolkingsgroepen wordt nu onderschat’ (gemeente
B, schoolbestuurder).

Verschillende gemeenten streven een specifiek beleid na. In gemeente i lijkt het beleid
nu specifieker dan bij de survey was opgegeven. In gemeente i wilde men zo min
mogelijk middelen voor de overhead en zoveel mogelijk GOA-middelen ‘terugzien in
de klas’. Hoewel men een verdeelsleutel hanteerde voor de scholen naar het percentage
gewichtenleerlingen, dreigde er volgens een beleidsmedewerker toch een versnippering
op te treden.

‘Je kunt alle scholen wel iets willen geven. Maar als ik een school 1.000 gulden geef,
dan kan dat via de verdeelsleutel perfect kloppen, maar je kunt je wel afvragen wat
het rendement van die 1.000 gulden is. Als ik dan toch 20 x 1.000 gulden moet
weggeven, dan ben ik een behoorlijk bedrag van het totaalaantal middelen kwijt,
terwijl deze beter op hun plaats zouden zijn bij de wat zwaardere scholen.’ 

Met de herverdeling van middelen heeft men hiermee rekening gehouden, zodat de
zwaardere scholen meer middelen kregen. Een schoolbestuurder en een schooldirecteur
lichten de keuze voor specifiek beleid toe. Het schoolbestuur streeft naar ‘maatwerk
op schoolniveau’ en de schooldirectie naar ‘maatwerk op leerlingniveau’.
De schoolbestuurder:

‘Waar we de afgelopen tijd veel energie in hebben gestoken is ervoor te zorgen dat
de projectplannen aansluiten bij de populatie van de scholen en niet zozeer dat we
bezig zijn met het speerpuntenbeleid van de gemeente. Voor ons is dat een kapstok,
maar ook niet meer dan dat. Eerst was het zo dat de gemeente zei: het moet er zo
uitzien. Vervolgens zijn wij toch meer de richting opgegaan van: die school heeft
zo’n schoolpopulatie, daar schrijven we een projectplan voor dat helemaal gericht is
op die school. In dat projectplan komt een aantal speerpunten uit het gemeentelijk
beleid voor, misschien 4 van de 6, misschien wel 5 van de 6, maar bij sommige
scholen ook maar 3 van de 6. De school krijgt vervolgens geld voor deze school-
specifieke projectplannen.’
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De schooldirecteur zegt dat deze aanpak duidelijk verschilt van de aanpak van vroeger.
Nu richt het beleid zich meer op de echte achterstandsscholen en is ook meer leerling-
gericht. 

‘Je moet naar de leerlingen zelf kijken. De derde generatie allochtone leerlingen, of
het nou Turkse of Molukse zijn, die kunnen in het ene geval een 0,25-weging hebben
en moeilijk aanspreekbaar zijn en in het andere geval zijn het 0,90-leerlingen en
praten ze perfect Nederlands. Die wegingsfactor zegt veel te weinig. Wij kijken naar
de kinderen en proberen dan een pakket op maat te maken.’

Het beleid in gemeente K concentreert zich weliswaar op de scholen met een hoog
percentage doelgroepleerlingen, maar het laat tevens enige ruimte voor scholen waar
de problematiek minder ernstig is. Dit model krijgt de steun van de schoolbesturen.
De wethouder en een beleidsmedewerker leggen het uit:

‘Al het GOA-geld gaat naar de tien GOA-scholen, de andere scholen krijgen niets.
We hebben het open gespeeld. We hebben laten zien wat de gewichten van de ver-
schillende scholen zijn en dan vallen ze meteen stil; daar is nauwelijks discussie
over geweest. Wat je wel doet, is goed opletten en de andere scholen wel mee laten
profiteren. Binnen goa hebben we NT2-cursussen gegeven. Dan zeggen we: dat
schermen wij niet af, wanneer u uw docenten levert, krijgen die van ons de vervan-
ging betaald. Daar maken scholen dan ook gretig gebruik van.’ 

Het resultaat van het beleid is volgens de gemeente dat er op deze GOA-scholen en de
‘tweede-ringscholen’ nu meer uniformiteit bestaat in aanpak. De beleidsmedewerker:

‘In die drie jaar hebben wij enorm veel aandacht besteed aan het toegroeien naar
een standaard. We hebben gezegd: in goa doen we allemaal hetzelfde want dan
kunnen we ook samen beleid maken – we vergeten art. 23. Aan veel van de gekozen
thema’s hangt daarom een etiket “standaard”. Dat wil zeggen: dit moet en het moet
op een bepaalde manier. Dat geldt alleen voor de tien GOA-scholen.’

Een schoolbestuurder in gemeente L heeft eveneens begrip voor een specifieke aanpak
van onderwijsachterstanden door de gemeente:

‘Historisch heeft iedere school in de gemeente recht op begeleidingsuren. De
gemeente kan nu zeggen: daar nemen we een deel van af, die mogen de scholen dan
gebruiken, maar ze moeten die dan wel specifiek inzetten voor onderwijsachter-
standsbestrijding. Alle scholen moeten daarvoor uren inleveren, maar alleen de
achterstandsscholen kunnen ervan profiteren. De andere scholen vallen buiten 
het beleid en kunnen er geen gebruik van maken. Op zich vind ik dat geen slechte
ontwikkeling. Als je de middelen te veel uitsmeert, heeft niemand er iets aan. Je
moet de harde kern van het probleem aanpakken.’
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Er zijn ook gemeenten waar het beleid globaler is. Hier kunnen ook scholen en leer-
lingen die niet met achterstanden te maken hebben, profiteren van de GOA-middelen.
Een beleidsmedewerker:

‘We hebben een budget gecreëerd van een ton (gulden) per jaar, om ook niet-
achterstandsscholen te laten profiteren als ze een goed plan hebben. Daar is een
apart potje voor. Dat kan overigens ook een plan voor hoogbegaafde leerlingen
zijn’ (gemeente G).

In zulke gemeenten vallen in principe alle scholen onder het gemeentelijk beleid, maar
maken de wensen en plannen van de zware scholen (scholen met een hoog gewicht
en veel doelgroepleerlingen) meer kans op subsidie, dan de plannen van scholen met
minder of heel weinig achterstandsleerlingen.

In gemeente C bijvoorbeeld zegt de wethouder dat het geld niet terechtkomt bij
scholen die nauwelijks achterstandsleerlingen hebben. Er zijn vier of vijf scholen met
een hoog percentage gewichtenleerlingen voor wie het geld vooral wordt gebruikt.
‘Ook niet voor de hele school, maar juist voor de achterstandsleerlingen.’ Maar de
andere respondenten in gemeente C zeggen dat het beleid toch wat algemener van aard
is en dat de middelen ook aan niet-achterstandsleerlingen ten goede komen. Volgens
een schoolbestuurder doen achterstanden zich niet alleen voor bij allochtone leerlingen,
maar ook bij leerlingen uit enkele kerkdorpen in de gemeente.  
Een schooldirecteur in gemeente C onderschrijft dat.

‘Op dit moment hebben wij op school toch zeker zo’n 35% allochtone leerlingen van
zes of zeven verschillende nationaliteiten. Dat geeft ook aan dat we qua formatie
best wel ruimte hebben om mensen vrij te maken en in te zetten voor extra zorg. Dat
is alleen maar gunstig en het komt ook ten goede aan kinderen die niet gewogen
worden. Want het is niet per definitie zo dat een 1.0-leerling geen zorg nodig zou
hebben.’ 

Volgens een schoolbestuurder in de gemeente G is het een bewuste keuze geweest
om alle scholen bij het GOA-beleid te betrekken:

‘Dat heeft te maken met het feit dat er de afgelopen tien jaar in het onderwijs-
voorrangsbeleid veel is geïnvesteerd in talrijke projecten, die uitstekend liepen zolang
er maar coördinatie plaatsvond. Zodra die coördinatie wegvalt, dan blijken die
projecten opzichzelfstaande dingen te zijn, ik wil niet zeggen dat het dan ongerichte
projectielen zijn, maar het investeringsrendement was moeilijk vast te stellen.’

In gemeente J zou het achterstandenbeleid zich volgens de eerste peiling beperken
tot de achterstandsscholen. Maar volgens een schoolbestuurder in gemeente J is het
GOA-beleid – in vergelijking met het OVB-beleid – zich juist op méér scholen gaan
richten. Daarbij speelde volgens de directeur partijpolitiek een rol. Scholen van alle
denominaties zouden in ieder geval iets moeten krijgen.
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‘We konden verschillende invalshoeken kiezen: ofwel we houden het bij de vijf
bestaande openbare OVB-scholen, of we leggen de lat wat lager. Door toedoen van
de politiek en het oogo is voor het laatste gekozen, waardoor we op dertien GOA-
scholen uitkwamen.
Recent hebben wij in het oogo aangevoerd, dat we die discussie toch nog wel
eens willen voeren. Kunnen we die lat toch niet wat hoger leggen, zodat we onze
zware scholen wat meer kunnen faciliteren? Dat is heel moeizaam, om dat boven
tafel te krijgen. Er is nu wel een ander college gekomen, maar daar zitten toch nog
dezelfde partijen in. Dit model is met schipperen totstandgekomen. We zijn tot
een cijfermatig criterium gekomen.
Inmiddels zijn twee (van de dertien) scholen afgevallen. Eén r-k-school omdat ze
toch weinig GOA-kinderen hadden. Je kon je ook afvragen of het wel terecht was
dat zij eerst mee mochten doen. Ook voor onze scholen (openbaar onderwijs) zou
het overigens nadelig kunnen zijn als de lat weer wat hoger gelegd zou worden.
Maar er zijn wel enkele scholen waarvan je je moet afvragen of ze eigenlijk wel in
aanmerking zouden moeten komen.’

Het argument van de gemeente voor een globaler beleid is dat men stigmatisering wil
voorkomen en daarom de middelen niet alleen aan de achterstandsscholen wil geven.
Maar de schoolbestuurder twijfelt aan de motieven van de niet-achterstandsscholen.

‘Onze zware scholen leven al jaren met de gedachte dat er heel veel moet gebeuren
om met hun kinderen iets te bereiken. Die scholen waren daar al heel erg op gericht
toen er nog geen sprake was van ovg. Met eigen middelen waren ze ook toen al met
van alles bezig. De intrinsieke motivatie is daardoor ook veel groter. Bij de andere
scholen is het nog meer van: er komen wat middelen, wat kunnen we daarvoor
bedenken? Op die scholen kun je bij de intrinsieke motivatie nog wel eens je vraag-
tekens zetten.’ 

Door de grens te verlagen richtte het beleid in gemeente J zich op meer scholen. Boven-
dien liet de gemeente met goa ook de exclusieve buurtgerichte benadering bij het
bestrijden van onderwijsachterstanden los. 

Er zijn ook gemeenten die hun beleid juist expliciet richten op een of meer buurten,
waar men de problemen het grootst vindt. Zo heeft men in gemeente H gekozen voor
open wijkscholen in de achterstandswijken in de gemeente. 

De wethouder van gemeente B zegt eveneens gekozen te hebben voor een extra
inzet van middelen in wijken waar de problemen het grootst zijn. De concentratie van
problemen in die wijk schrijft hij toe aan het type huizen en het hoge percentage 
allochtonen. 

De tabellen 5.1a en 5.1b geven een samenvatting van de keuzes van gemeenten voor
specifiek of meer algemeen beleid (zie ook bijlage D2 voor een iets uitgebreidere aan-
duiding). Niet alle respondenten hebben zich expliciet uitgesproken over dit thema.
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Er lijkt bij de ondervraagden vooral steun te zijn voor een specifiek op de achterstands-
scholen en hun leerlingen gericht beleid. Men wil het geld besteden waar de proble-
matiek het meest ernstig is. Soms betekent het dat een bepaalde buurt of wijk de
meeste aandacht krijgt. 

De argumenten voor een algemeen beleid zijn meer van politieke aard: men wil
scholen van alle denominaties mee laten profiteren. Er is variatie in wat men ‘echte’
achterstandsscholen noemt. Het lijkt erop dat overal de ‘zware scholen’ meer middelen
ontvangen dan scholen met een lage SE-score of laag percentage gewichtenleerlingen.

Tabel 5.1a Samenvatting overzicht algemeen of specifiek beleid

informatie 
gemeente algemeen of specifiek beleid van actor

1 alleen de achterstandsscholen, maar bijna alle scholen krijgen middelen c
2 –
3 –
A –
B alleen de achterstandsscholen b, c
C specifiek: alleen de achterstandsleerlingen c
D alleen de achterstandsscholen c
E alleen de achterstandsscholen + alleen in bepaalde wijken c
F alleen de achterstandsscholen + algemeen voor andere scholen ook iets c
G alleen de achterstandsscholen + algemeen voor andere scholen ook iets c
H alleen de achterstandsscholen + alleen in bepaalde wijken c
i alleen de achterstandsscholen a, c
J algemeen beleid, scholen van alle denominaties krijgen iets b

alleen de achterstandsscholen c
K alleen de achterstandsscholen a

alleen de achterstandsscholen + algemeen voor andere scholen ook iets c
L alleen de achterstandsscholen a, b

– kwam niet expliciet ter sprake 
a school
b bestuur
c gemeente

Bron: SCP (GOA 2000)
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Tabel 5.1b Overzicht van genoemde argumenten voor specifiek beleid of een globaler beleid

specifiek
(op de achterstandsscholen en 
op de achterstandsleerlingen 
gericht, vaak geconcentreerd in 
bepaalde wijken) – noodzaak: de ernst van de achterstanden is bepalend, die 

scholen hebben het harder nodig
– noodzaak: vooral voor scholen in wijken waar de problemen 

het grootst zijn
– efficiëntie: de spoeling moet niet te dun worden, je kunt de

middelen maar één keer uitgeven
– maatwerk en autonomie: specifieke maatregelen voor die ene

school en voor juist die leerlingen
– efficiëntie: meer uniformiteit in aanpak is mogelijk als je eerst de

echte achterstandsscholen hebt geselecteerd
– de motivatie op de achterstandsscholen is groter

globaal
(breder ingezet voor meer scholen
en ook voor niet-achterstands-
leerlingen) – politiek draagvlak: andere scholen mee laten profiteren waar 

mogelijk       
– politiek draagvlak: zelfs een apart potje creëren voor de scholen

die geen achterstandsschool zijn
– sturingsmogelijkheid: door alle scholen tot ‘achterstandsschool’ 

te verklaren en ze middelen te geven, kun je de coördinatie
behouden

– noodzaak: ook niet-achterstandsleerlingen hebben vaak extra 
aandacht/zorg nodig

– politiek draagvlak: handig om alle denominaties te bedelen en
niet slechts het openbaar onderwijs

Bron: SCP (GOA 2000)   

5.4 Lokaal-specifieke doelstellingen

Behalve de doelstellingen van het landelijke beleidskader kan het GOA-beleid van de
gemeenten ook andere doelstellingen in het beleid opnemen; 40% van de gemeenten
geeft in de survey aan dat zij dat doen. De overige gemeenten kunnen zich vinden in
één of meer van de doelstellingen zoals het Rijk die in het lbk heeft vastgelegd. 

De gemeenten hebben verschillende doelstellingen in aanvulling op het lbk

geformuleerd. Het meest worden doelstellingen genoemd om ouders te betrekken bij
het onderwijs of hen te laten participeren (tabel D.5). Ook worden er extra doelen
genoemd met betrekking tot het ontwikkelen en stimuleren van sociale vaardigheden
van de leerlingen. Andere doelstellingen die in dit verband worden genoemd, zijn:
specifiek taalbeleid voor de integratie van nieuwkomers, schooloverstijgende doel-
stellingen op buurt- of wijkniveau en extra doelstellingen om de prestaties van leer-
lingen te verbeteren.
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In de laatst vermelde categorie ‘andere doelstellingen’ in tabel D.5 geven gemeenten
onder meer doelstellingen aan ter stimulering van de motorische ontwikkeling van
leerlingen en doelstellingen voor het onderwijs aan woonwagen- en zigeunerkinderen.
Ook worden er wel activiteiten genoemd met betrekking tot een ‘verlengde schooldag’,
en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en doelstellingen om de diverse
samenwerkingsrelaties in de gemeente te bestendigen.

In het kader van achterstandsbestrijding wordt er in een paar gemeenten geld
besteed aan logopedie voor achterstandsleerlingen. Een gemeente zegt een deel van de
OALT-middelen hieraan te besteden, andere gemeenten financieren dit (mede) uit de
GOA-middelen. Daarnaast zeggen een paar gemeenten dat ze een project assertiviteits-
training zijn gestart voor alle leerlingen (niet alleen de achterstandsleerlingen), dat
met onderwijsachterstandsgeld betaald wordt. 

Vooral in gemeenten waar men zich expliciet richt op de achterstandsscholen, is
het GOA-beleid veelal uitgebreid met doelstellingen gericht op de sociale vaardigheden
van leerlingen.

Ook lokaal-specifieke doelstellingen op wijk- of buurtniveau en doelstellingen met
betrekking tot de ouders van leerlingen komen vaker voor in gemeenten met een op
achterstandsscholen geconcentreerd beleid. 

Hoe komen de beleidskeuzes van gemeenten tot stand en waarom wordt het
lbk aangevuld met andere doelstellingen?
Het kost de meeste gemeenten moeite om de doelstellingen van het lbk in voldoende
mate uit te werken. Zoals blijkt uit de opmerking van een beleidsmedewerker over
het GOA-plan en de zes doelstellingen van het lbk:

‘Het plan heeft een geweldig hoog ambitieniveau, zelfs dermate hoog dat als je ziet
wat het aan dagelijkse zorg vraagt om het bouwwerk in stand te houden, dan heb
je niet de tijd om de 5, 6, 7 items tot volle wasdom te laten komen. We hebben niet
de ruimte om er eens goed over na te gaan denken’ (gemeente K).

Toch weerhoudt dat gemeenten er niet van (ook gemeente K niet) aan de doelstellingen
van het lbk er zelf nog enkele toe te voegen. Een aantal keuzes van de gemeenten
komt direct voort uit het ovb. Kennelijk is het landelijke beleidskader goa toch niet
zo ruim dat ook alle doelstellingen die men ten tijde van het ovb al nastreefde, erin
passen.

‘Dat gemeente J expliciet gekozen heeft voor sociaal-emotionele ontwikkeling, meer
dan in het lbk is aangegeven, dat is voortgekomen uit het ovb. Een school met
grote achterstandsproblematiek zei “er is zoveel loos met de sociaal-emotionele
ontwikkeling van deze kinderen, wij moeten investeren in dat soort activiteiten”.
Toen kwam het lbk en daar stond het niet in. In overleg met de school hebben we
toen aan de politiek voorgesteld om het toch in het plan te zetten. Dat vond de
politiek goed. Later kwam er een richtlijn van het Rijk dat gemeenten zelf elementen
mochten toevoegen. Dus kon deze school haar OVB-activiteiten voortzetten’
(gemeente J, beleidsmedewerker).
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Scholen hebben eigen opvattingen over wat goed is voor achterstandsleerlingen en
handelen daar ook naar.

‘Het moet niet iedere dag weer gaan over die taalachterstand, er zijn nog zoveel
andere belangrijke dingen. Kinderen moeten competenties ontwikkelen, daar worden
ze sterker van en daardoor krijgen ze meer zelfvertrouwen. Een van de positieve
kanten van het lokale beleid is dat ze ook deze kant onderkend hebben. In het lan-
delijke beleidskader komt dat niet zo aan de orde, voorzover ik me herinner’
(gemeente H, schooldirecteur).

De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen behoort tot de stedelijke speer-
punten van het achterstandsbeleid in gemeente H. Ook in andere gemeenten wordt in
het beleid de nadruk gelegd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van achterstands-
leerlingen. Een schooldirecteur in gemeente L zou de aandacht hiervoor willen onder-
brengen in het regulier programma en zou daar desnoods het vak Engels voor willen
laten vallen. 

De ondervraagden signaleren de problemen in de achterstandswijken in de grote
steden, maar ook op het platteland is deze problematiek aanwezig. Een ondervraagde
GOA-coördinator zegt over de achterstandsleerlingen in de regio:

‘Ze kampen vooral met taalachterstanden en ook sociaal-emotionele problemen.
Onvoldoende weerbaarheid, letterlijk: achterstand. En dan heb je het veel minder
over de allochtonen, maar echt over de autochtonen. Daar heeft het ovg vroeger
ook altijd mee geworsteld. De plattelandssituatie betekent: 0,25-leerlingen. De
kinderen worden niet talig opgevoed, ze zijn niet gewend om te praten. Het gebied
is ook nog eens geïsoleerd: veel water. Wij blijven het probleem houden van kinderen
die onvoldoende talig zijn. Ook de ouders leven dikwijls in vrij besloten gemeen-
schappen en mensen van buiten komen daar maar moeilijk tussen. Het is specifiek
voor dit gebied. Het isolement en de geschiedenis hebben er zeker mee te maken’
(gemeente F).

In de helft van de onderzochte gemeenten kaarten de respondenten deze sociaal-
emotionele problematiek expliciet in het gesprek aan. Graag zou men hieraan (meer)
aandacht willen besteden. Daarom hebben sommige gemeenten, in aanvulling op het
lbk, enkele doelstellingen op dit terrein geformuleerd.

5.5 Meetbare doelstellingen, uitgezet in de tijd 

Het is de bedoeling dat gemeenten de beleidsdoelen van het GOA-beleid zoveel mogelijk
in meetbare termen operationaliseren, zodat de opbrengsten van het beleid goed
zichtbaar kunnen worden gemaakt. Dit wordt niet alleen zo gesteld in het landelijke
beleidskader van 1998-2002, maar is ook meer centraal komen te staan in het beleids-
kader voor 2002-2006. 
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Er zijn gemeenten die voordat ze met dit beleid aan de slag gingen, een lokale balans
hebben opgemaakt, een soort nulmeting van de gemeentelijke onderwijssituatie. Juist
deze gemeenten bleken volgens de survey van 1999 beter dan andere gemeenten in
staat om de doelstellingen in meetbare termen te formuleren. 

Er zijn daarentegen ook gemeenten die twijfelen aan het nut om het beleid in meet-
bare doelstellingen te operationaliseren. In 1999 gaf meer dan de helft van de
gemeenten in de survey aan problemen te ondervinden met deze opdracht. Vaak was
men er nog niet aan toegekomen. Dit was ook het geval bij de gemeenten die nu centraal
staan. Minder dan een kwart van de gemeenten van de survey had alle of zelfs enkele
doelstellingen van het lbk en de eventueel zelf toegevoegde doelstellingen in meetbare
termen uitgedrukt (tabel D.6 en tabel D.7).

Een andere manier om de doelen van het beleid concreet te benoemen is door per
doelstelling een tijdlimiet aan te geven voor de tussenliggende stappen in het beleid
en het bereiken van het gewenste doel. Slechts 38 gemeenten waren ten tijde van de
survey in staat om voor één of meer doelstellingen een termijn vast te stellen. Het gaat
dan om doelstellingen voor de voor- en vroegschoolse educatie, de beheersing van het
Nederlands en het verminderen van schooluitval, schoolverzuim en voortijdig school-
verlaten (tabel D.8).

Hoe concreet is het beleid van gemeenten?
Veel gemeenten zijn aanvankelijk gestart met een nog weinig gedetailleerd beleid dat
men naderhand probeert uit te werken in concrete doelen. Een schoolbestuurder ver-
telt:

‘Toen we het hadden over de voortgang van het GOA-plan, heb ik met de regiegroep
besproken hoe we het beleid meer resultaatgericht zouden kunnen formuleren.
Bijvoorbeeld niet: er komen te veel kinderen de basisschool binnen met een taal-
en ontwikkelingsachterstand, met als doel: we gaan die achterstand verkleinen.
Dan weten we over één of twee jaar niet of we ons doel bereikt hebben. Nee, we
gaan nu vaststellen: 20% van de kinderen komt de basisschool binnen met een
spelontwikkelingsachterstand. Doel: we willen dat percentage terugbrengen tot 10%
en dat doel moet bereikt zijn in augustus 2001. Dat is concreet. En dan vervolgens:
wat moeten we doen om dat te bereiken en wie doet wat? Daarvoor hebben we een
deelstappenplan opgezet’ (gemeente C).

Verschillende respondenten zeggen grote moeite te hebben met het feit dat de 
doelstellingen van het GOA-beleid in meetbare termen moeten worden verwoord.
Een wethouder:

‘Je kunt je afvragen of onderwijsachterstandsbestrijding zich wel leent voor het
werken met harde kwantitatieve doelen. Je moet constateren dat het om een breed
kader van sociale, economische en maatschappelijke problemen gaat die je moet
vertalen naar degenen die op school zitten. Ik voor mezelf heb er wel moeite mee
om dat in harde cijfers vast te leggen. Ik vraag me af waar we dan mee bezig zijn’
(gemeente H).
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Een schoolbestuurder:
‘Neem een school in een wijk met een grote achterstandsproblematiek. Daar komen
’s morgens leerlingen op school die duizend en één problemen hebben. En die
willen gewoon hun verhaal kwijt. Dan praat je met ze om een stuk rust te creëren.
Dat zijn zaken die niet meetbaar zijn, maar waar wel ongelofelijk veel energie in
gaat zitten. Ik vind het jammer als je nog alleen maar plannen of aandachtsgebieden
krijgt die meetbaar zijn en waarvan de effecten te bepalen zijn. Dat vind ik zelf een
grote verarming’ (gemeente B).

Er zijn daarentegen ook uitgesproken voorstanders van meetbare doelstellingen. Met
name G4-gemeente 1 profileert zichzelf als de gemeente met een meetbaar GOA-beleid.
Een schoolbestuurder in de gemeente is het eens met dit beleid, maar maakt wel een
kritische kanttekening.

‘Alleen het afrekenen vind ik een heel verkeerde uitgangspositie. De wethouder
Onderwijs doet het wel eens als je even niet oplet. Het gaat er niet om de scholen
af te rekenen. Het gaat erom vast te stellen wat die school niet kan en wel zou moeten
kunnen en hoe wij (het bestuur) ze daarbij kunnen ondersteunen. Heeft de school
het geld verkeerd ingezet? In dat geval heeft het bestuur ook zitten maffen. Dat is
belangrijk. Ik vind dat je moet kunnen zien of een school voldoende bijgedragen
heeft in de ontwikkeling van een kind. Als dat niet het geval is, moet de school zelf
of een externe instantie kunnen zeggen: het ligt daaraan, dat zou je eens moeten
verbeteren. Dan help je niet met bestraffen en belonen. Dingen weghalen bij de
school maakt het voor de kinderen alleen maar slechter. We moeten juist kunnen
sturen zodat er verbetering optreedt.’ 

Een schooldirecteur in deze gemeente is evenwel van mening dat het streven naar
meetbare resultaten te ver doorslaat: ‘Wij zijn de bollenteelt niet’. In alle plannen die
de directeur indient voor het aanvragen van een gemeentelijke subsidie moeten de
meetbare uitkomsten van een activiteit of programma worden aangegeven. 

‘Ik zal een voorbeeld geven. Wij hebben hier op school erg veel kleuters van Turkse
en Marokkaanse origine, ze zijn officieel vier jaar maar als je echt naar ze kijkt, hoe
ze spelen, hoe ze ontwikkeld zijn, dan hebben ze een gemiddelde spel- en ontwik-
kelingsleeftijd van tweeënhalf jaar. Wij hebben de klaslokalen heringedeeld, we
hebben een cursus gevolgd op het gebied van spel en we hebben een spelbegeleidster
die de leerkrachten begeleidt. Kinderen die extreem opvallen, krijgen ook nog spel-
begeleiding. Nu moet ik een meetbaar resultaat opschrijven waaraan ik wil afmeten
of dit project succesvol is geweest of niet. Dat vind ik een ondoenlijke zaak. 
Dus wat doen wij: we nemen de Cito-toets Ordenen – die wij toch al altijd afnamen –
en die nemen wij nu dus mee in die evaluatie. Wij hebben ook nog een Cito-toets
voor kleuters die een soort nulmeting is eigenlijk. Ik zit dus te meten wat de kinderen
weten op het gebied van ordenen en het gebied van taal en dat zou dan het meetbare
resultaat moeten zijn van de speltherapie. Nou, dat vind ik dus belachelijk. Dat
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zou best eens door heel andere zaken verklaard kunnen worden. Het is heel moeilijk
om vast te stellen of het door het project komt, dat is niet vast te stellen. Het is
wetenschappelijk volstrekt onjuist. De kinderen die in januari worden getoetst zitten
al een tijdje op school. De kinderen die in juni worden getoetst, hebben lang niet
allemaal de toets van januari meegemaakt. Dus wat toets je eigenlijk? Wat toon je nou
aan? Wij verloren ons in die getallen. En dan krijg je op een gegeven moment een
opwaarts streepje in je grafiek, waarbij je je werkelijk afvraagt wat dat nu aantoont.’

Meer respondenten hebben hun twijfels of er een relatie kan worden gelegd tussen
de deelname aan een programma of activiteit en de toetsresultaten van deze leerlingen.
‘Er zijn zoveel omgevingsfactoren die het uiteindelijke resultaat bepalen’, zegt ook
een beleidsmedewerker in gemeente E. 

De portefeuillehouders in de stadsdelen in gemeente 1 erkennen weliswaar dat niet
alle zaken in meetbare resultaten zijn uit te drukken, maar vinden het ‘een achterhaalde
discussie’. Men verwijt de scholen koudwatervrees. Een van hen zegt daarover:

‘Ik denk: breng die zaken toch gewoon naar voren. [...] Waarom zou je je schamen,
zelfs voor een negatief resultaat, als daar een goede reden voor is? Als de leerlingen
bijvoorbeeld uit een startsituatie komen die heel laag is en je hebt er toch iets mee
weten te bereiken – ook al is dat niet wat gemiddeld wordt bereikt – dan kun je
toch zeggen: mijn inspanning heeft geloond. Dat moeten de scholen durven; ze
moeten in staat zijn datgene wat ze doen ook te verantwoorden. Tenslotte gaat er
een enorme hoeveelheid geld in om. Meer dan 100 miljoen (gulden) hier in het
basisonderwijs alleen al. Dan mag je toch wel de vraag stellen wat er nu uitkomt.
Daar moet men niet zo bang voor zijn.’ 

Hoewel de meeste respondenten een beleid voorstaan met zo concreet mogelijke
doelstellingen, roept dit in de praktijk ook weerstand op. Veel nuttige activiteiten in
het kader van achterstandsbestrijding zijn volgens de betrokkenen niet te kwantificeren.
Een zinvolle relatie leggen tussen een programma of activiteit en de testresultaten
van een leerling is evenmin mogelijk, denkt men.

5.6 Focus op scholen

Er is inmiddels veel bekend over de aard en hardnekkigheid van onderwijsachterstanden
die het gevolg zijn van sociaal-economische en culturele factoren. Veel minder duide-
lijkheid is er over de wijze waarop deze effectief te bestrijden zijn. Dat heeft deels te
maken met het feit dat de oorzaken verschillend van aard zijn, kunnen variëren in de
tijd en voor een groot deel buiten de directe invloedssfeer van de school en het onderwijs
liggen. Toch is er tussen onderzoekers, onderwijsveld en beleidsmakers grote over-
eenstemming waar de accenten zouden moeten liggen in de onderwijsachterstands-
bestrijding. Dat is allereerst op de Nederlandse taal. Onderwijsachterstanden worden
immers vooral zichtbaar als taalachterstand in de Nederlandse taal. Maar de problemen
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blijven daar niet toe beperkt. Zoals in hoofdstuk 1 duidelijk werd, is er bij dezelfde
leerlingen sprake van een achterstand in rekenen en meer algemene kennis. Behalve
met deze cognitieve achterstand kampen leerlingen met leerachterstanden vaak ook
met achterstand op metacognitieve en motorische ontwikkelingsaspecten en op het
sociaal-emotionele terrein bijvoorbeeld met sociale competentie (Onderwijsraad 2000).

Met name de voor- en vroegschoolse periode wordt alom als een belangrijke inter-
ventieperiode erkend. Bevorderlijk is een doorgaande leerlijn tussen het aanbod in de
voorschoolse periode en de basisschool. Verder dient er ondersteuning plaats te vinden
van anderstalige leerlingen die moeite hebben het gewone curriculum te volgen.

Hebben de ondervraagde gemeenten en scholen zicht op een gerichte, effectieve
bestrijding en preventie van achterstanden en komt dit tot uitdrukking in de keuzes
die ze maken? 

In de volgende paragrafen wordt gekeken naar de keuzes van gemeenten en hun
argumenten voor de gekozen aandachtsgebieden en programma’s voor achterstands-
leerlingen. Thema’s die aan de orde komen zijn: de voor- en vroegschoolse periode;
de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs; aandacht voor de
rol van ouders van de leerlingen; en activiteiten die in het kader van de brede school
en verlengde schooldag plaatsvinden. 

5.6.1 De voor- en vroegschoolse periode 
Veel gemeenten erkenden al voordat het GOA-beleid van start ging, dat de voor- en
vroegschoolse periode belangrijk is voor het preventief en curatief werken aan achter-
standsbestrijding. Dat was zeker het geval in de grote steden.

goa betekent voor de gemeenten die al actief waren op dit terrein dat het tot dan
toe gevoerde beleid geïntensiveerd wordt. De samenwerking tussen de peuterleidsters
en de basisscholen wordt intensiever en er wordt nu méér aandacht geschonken aan
de professionalisering van het personeel. 

In andere gemeenten waar de vve (voor- en vroegschoolse educatie) een nieuw
aandachtsveld was, heeft het goa een impuls aan de discussie hierover gegeven.
Bijvoorbeeld in gemeente H. Hier wordt fors geïnvesteerd in onder meer een taal-
stimuleringsproject in de peuterspeelzalen. Een schooldirecteur zegt dat er overleg
en samenwerking is tussen de school en de speelzaal en dat sommige ouders meer
betrokken raken bij het onderwijs.

‘We hebben een project lopen met de zogenoemde “i-zalen” (de intensieve peuter-
speelzalen), waar veel achterstandskinderen zitten. Daar hebben we een aantal keren
per jaar overleg mee om de overgang naar het basisonderwijs zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Het is beperkt, drie keer per jaar; maar binnen de mogelijkheden
verloopt het wel naar wens. Wat ze goed doen is, dat ze daar de betrokkenheid van
de ouders al realiseren. Voor de ouders van de kinderen die ingestroomd zijn, heeft
de leerkracht van de onderbouw nu een arrangement gemaakt dat ze komen kijken
en dat er daarna over gepraat wordt. Bij de autochtone ouders heeft dat niet geleid
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tot een grotere deelname maar bij de allochtone ouders daarentegen wel. De 
0,25-ouders hebben helaas een veel lager verwachtingspatroon en tonen ook minder
betrokkenheid.’ 

Ouders uit de doelgroepen van het beleid lopen niet altijd warm voor deelname van
hun kind aan de voorschoolse educatie. 

Van de autochtone Nederlandse kinderen ging in 1998 81% naar de peuterspeelzaal
en 40% naar een kinderdagverblijf. Bij Turkse kinderen is dat respectievelijk 59% voor
de peuterspeelzaal en 48% voor het kinderdagverblijf. Kinderen van Marokkaanse
ouders maken nog minder gebruik van de voorschoolse voorzieningen: 38% van hen
gaat naar de peuterspeelzaal en 32% naar een kinderdagverblijf (Tesser en Iedema 2001).

Gemeenten vinden deze geringe deelname van kinderen die tot de risicogroepen
behoren problematisch. Ook een schooldirecteur in gemeente B signaleert het 
probleem. Bovendien stuit hij op weerstand bij de peuterspeelzaalmedewerkers.

‘Heel veel ouders maken geen gebruik van voorschoolse opvangmogelijkheden.
Ruim 30% van de leerlingen die hier binnenkomen en dan met name de allochtone
leerlingen, bezoekt geen peuterspeelzaal. Als ze het wel doen, is dat voor een hele
korte periode. Dan spreken we over de laatste periode van het jaar of een halfjaar
voordat ze naar de basisschool gaan. De informatie die wij als school over de leer-
lingen krijgen, is minimaal, omdat we te maken hebben met meerdere peuterzalen
en het niet mogelijk is – en dit is ook wettelijk zo bepaald – om alles op schrift te
zetten vanwege privacyredenen. De peuterleidsters vinden bovendien dat kinderen
met een blanco blad naar de basisschool moeten komen.
Er zouden wettelijk ook meer mogelijkheden moeten zijn om de jongste kleuters
intensiever te begeleiden. Voordat je de leerlingen beoordeeld hebt, ben je maanden
verder. De leidsters van de peuterspeelzaal waar wij wel contact mee hebben, zeggen
dat de taalontwikkeling centraal staat, maar wij merken daar zelf helemaal niks van.’

Verschillende gemeenten doen actieve pogingen om de ouders te bewegen hun kind
naar de peuterspeelzaal te sturen. Een wethouder vertelt waar men zoal aan denkt. 

‘We zijn met twee tweetalige peuterspeelzalen begonnen. Inmiddels zijn het er
vier, daar zijn wachtlijsten voor. Dus daar zitten we redelijk mee op schema. We
hebben hier binnen de gemeente ook een allochtone medewerkster die probeert
zoveel mogelijk ouders die hun kinderen tot vier jaar thuishouden, te bewegen hun
kind naar een peuterspeelzaal te laten gaan. Voor een deel wordt dit gefinancierd
door de gemeente, naast de ggd. In één wijk hebben we nu een experimenteel
ondersteuningsaanbod, dat willen we gemeentebreed gaan opzetten. We denken
ook aan een voorschoolkrant voor ouders waar allerlei voorzieningen in staan zoals
kinderopvang, peuterspeelzalen; die moet in meerdere talen gaan verschijnen. We
hebben nog een moeders-informeren-moeders-project en laatst hebben we bedacht
dat we ook nog gewoon iemand met een koffertje langs de deur kunnen sturen. Al
die ideeën leven dus. We moeten nog even gaan kijken wat we precies gaan doen’
(gemeente L).
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Een oorzaak van de geringe deelname aan de peuterspeelzaal zien de ondervraagden
in de bijdrage die van ouders wordt gevraagd. Een aantal respondenten zegt voorstander
te zijn van gratis peuterspeelzalen.

Ook schort het nogal eens aan een goede samenwerking tussen de peuterspeelzalen
en de basisscholen. Een schooldirecteur:

‘Het is een hiaat in het geheel. Ik denk dat er vanuit de peuterspeelzalen en van alle
scholen wel de goede wil is, alleen het komt niet van de grond. Als we leerlingen
krijgen die de peuterspeelzalen hebben bezocht dan krijgen we een keurig maar
summier berichtje in de trant van: Die leerling heeft bij ons op de peuterspeelzaal
gezeten en komt met ingang van... bij jullie op school. Mocht u meer inlichtingen
willen dan zullen wij via de ouders toestemming moeten vragen. Dat is het enige
wat er is’ (gemeente L).

Voor een deel wijt men de gebrekkige samenwerking aan het feit dat er vaak met vrij-
willigers in het peuterspeelzaalwerk wordt gewerkt. Kun je van vrijwilligers evenveel
verwachten als van betaalde krachten? In gemeente F vindt men het een nijpend pro-
bleem. Momenteel maakt de gemeente uit de GOA-middelen geld vrij voor de betaling
en verdere professionalisering van het personeel van de peuterspeelzalen. 

Meer gemeenten zien de noodzaak in van professionalisering van het peuterspeel-
zaalwerk om echt een inhoudelijke afstemming met het basisonderwijs te kunnen
realiseren. Er is bovendien sprake van een cultuurverschil tussen beide sectoren.
Een schoolbestuurder:

‘Ik vind dat de peuterleiders/leidsters allemaal op mbo-niveau geschoold moeten
worden. Er zou wekelijks een moment voor overleg moeten zijn tussen die mensen
en de basisschool waar men aan levert. Het gaat nu moeizaam om twee redenen:
a. Het niveau waarop men met elkaar praat en b. de tijd die men daar beschikbaar
voor heeft. De mensen van de peuterspeelzaal willen het over heel veel dingen
hebben, maar niet over de crux van de zaak: wat is er nu aan de hand met het kind.
Het gesprek gaat over soep en aardappelen en koekjes en thee. Daar is de basis-
school niet mee gediend en die haakt af. Vandaar: laten we het niveau opkrikken
van die peuterleidsters, op zijn minst naar het mbo-niveau. Punt b: geef ze tijd en
ruimte om met elkaar in contact te treden. Op een aantal scholen waar het project
aansluiting peuterschool-basisschool loopt, ontdek ik dat soort problemen. De
gemeente heeft zijn bijdrage daaraan geleverd in de zin van het bevorderen van het
overleg tussen de peuterspeelzaal en de basisschool. En ze stelt daar ook geld voor
beschikbaar, maar het heeft nog niet het rendement bereikt dat ik zou willen. Het
zou beter moeten’ (gemeente G).

Het overleg en de samenwerking met het voorschoolse verloopt beter als de speelzaal
en de basisschool geografisch dicht bij elkaar liggen of in één gebouw bij elkaar zitten.
In een paar gemeenten is men gestart met het ‘koppelen’ van steeds een of meer 
peuterspeelzalen aan een basisschool. Het is in sommige gemeenten een speerpunt
van het beleid.
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‘Mijn voorgangster had als wethouder een beleidslijn om peuterspeelzalen van
scholen te scheiden. Ik heb dat gewijzigd, dat hebben we in het beleid ook gefor-
maliseerd door de onderwijshuisvestingsverordening aan te passen. In die veror-
dening wordt nu geregeld dat er in principe per school een lokaal voor een peuter-
speelzaal beschikbaar is. En dan nog kunnen scholen voor de keuze komen te staan
om, als ze te veel groeien die peuterspeelzaal af te stoten. Maar de verordening
dwingt hen niet daartoe. De verordening is een ondersteunend instrument om
peuterspeelzalen binnen de school te houden’ (gemeente 2, wethouder).

Samenvattend kan worden gesteld dat de gemeenten op het tijdstip van de interviews
vaak nog druk bezig waren om een relatie tussen peuterspeelzalen en basisscholen
tot stand te brengen (tabel 5.2). 

De gegevensverzameling in het kader van prima laat zien dat bijna driekwart van
de in dat verband onderzochte scholen contacten onderhouden met de peuterspeel-
zalen en een kwart met kinderdagverblijven; dat dit in grotere gemeenten voor meer
scholen geldt; en dat bijna een zesde van de scholen eigen voorschoolse voorzieningen
in huis heeft, terwijl dit in 43% van de scholen in G4-gemeenten het geval is (Driessen
2001). Uit het onderzoek van Driessen (2001) bleek eveneens dat men in planplichtige
gemeenten hogere verwachtingen had van voorschoolse voorzieningen en dat basis-
scholen in planplichtige gemeenten relatief vaker een eigen voorschoolse voorziening
in huis hadden.    

Uit de gesprekken bleek dat ondanks het feit dat er vaak wel contact is, verschillende
zaken een vlotte samenwerking tussen de basisschool en het voorschoolse hinderen.
Allereerst behoren het peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs tot verschillende
ambtelijke diensten (respectievelijk welzijn en onderwijs) en daardoor vaak ook tot
verschillende wethouderportefeuilles. Hoewel er in sommige gemeenten al lang voordat
er sprake van goa was, samenwerking bestond tussen welzijn en onderwijs, gaat het
dan meestal nog niet om echt inhoudelijke zaken. Cultuurverschillen tussen de beide
sectoren, privacyoverwegingen, soms ook weerstanden bij de peuterspeelzaalwerkers
– als zou hun oorspronkelijke taak worden vervangen door een onderwijstaak – en
een gebrek aan deskundigheid bij de soms nog door vrijwilligers geleide speelzalen,
belemmeren vooralsnog een doorgaande lijn. Daarnaast is het zo dat kinderen van de
peuterspeelzaal idealiter zouden moeten doorstromen naar een basisschool waar men
de ingezette lijn doorzet en er regelmatig overleg is tussen de beide instellingen. In
drie gemeenten wordt wel expliciet melding gemaakt dat men zo’n doorgaande lijn
heeft gerealiseerd, in de andere gemeenten lijkt men nog niet zover te zijn. 

Het mag duidelijk zijn dat deze zaken veel voorspoediger verlopen als men met
elkaar in één (of een aangrenzend) gebouw huist.

Tabel 5.2 vat deze aandacht voor vve samen.
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Tabel 5.2 Globaal overzicht aandacht voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

gemeenten die zich hierover expliciet uitspraken
ja dat is het streven nee

vóór GOA al aandacht voor achterstandspreventie/-
bestrijding in het voorschoolse F,K, 2, 3 C, J

door GOA heeft de VVE een impuls gekregen, 
is meer geïntensiveerd F, H, J, K C, i

er is inhoudelijk overleg tussen de peuterspeelzalen 
en de basisscholen H, 1, 2, 3 C B, G, L

informatie wordt uitgewisseld over specifieke 
leerlingen G A, C, F B, 1

er is een doorgaande leerlijn F, 2, 3 j

er vindt deskundigheidsbevordering van de 
peuterleiders plaats A, C, G, K, J, 2, 3 E, i F

er is eenheid in aanpak en aanbod van programma’s F, i, 3

er zijn vaste koppels van een peuterspeelzaal en 
een basisschool F, 2, 3 C

men onderneemt actie om de deelname aan de 
peuterspeelzalen te vergroten B, J, L, 3

er zijn weerstanden bij de peuterleiders die een 
goede aansluiting hinderen B, G L

het werken met vrijwilligers in de peuterspeelzalen 
vormt een hindernis E, G, L

welzijn en onderwijs zijn niet integraal, dit vormt 
een hindernis B, E, G, J, K, 3 H

Bron: SCP (GOA 2000)

5.6.2 Effectieve programma’s 
In het GOA-beleid van gemeenten wordt een belangrijke plaats toegekend aan de
voorschoolse periode. Vooral de deelname van doelgroepkinderen aan de peuter-
speelzaal wordt gestimuleerd omdat men hier een interventiemogelijkheid ziet om 
de ontwikkeling van kinderen via systematische programma’s te bevorderen. Er zijn
verschillende programma’s beschikbaar die zich richten op de voor- en vroegschoolse
periode en die tot doel hebben het op enige wijze wegwerken van ontwikkelingsachter-
stand en het voorkomen van onderwijsachterstanden. Er zijn programma’s gericht
op leerkrachten en peuterleiders (ook wel stimuleringsprogramma’s of ‘center-based
programs/centrumgerichte programma’s’ genoemd) en programma’s vooral gericht
op ouders om te trachten de kwaliteit van de opvoeding te verbeteren (ook wel active-
ringsprogramma’s genoemd). De programma’s gericht op ouders lijken vooralsnog
weinig succesvol in verband met de cognitieve ontwikkeling van kinderen (Tesser en
Iedema 2001). Evaluaties van het programma Opstap (een gezinsactiveringsprogramma
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voor kinderen van 2 tot 4 jaar) lieten bijvoorbeeld alleen een kortetermijneffect zien,
terwijl er in Amerika bij vergelijkbare programma’s positieve effecten zijn waargenomen
zowel op de korte als de langere termijn (Slavenburg ongedateerd). Hogere verwach-
tingen heeft men van programma’s gericht op een directe stimulering van kinderen
in de peuterspeelzalen en de eerste groepen van de basisschool. In Nederland zijn de
meest bekende programma’s: Piramide en Kaleidoscoop. Bekend is ook het Klein-
schalig Experiment Achterstandsbestrijding (kea), een intensief onderwijsstimulerings-
programma dat zowel aspecten omvat van ‘goede methoden’, directe instructie en
beheersingsleren, als aandacht voor woordenschatontwikkeling, Nederlands als tweede
taal (NT2), en tussentijdse evaluaties en feedback. Essentieel is een zeer intensieve
begeleiding van de leerkrachten die hiermee moeten werken. Maar naast deze bekende
programma’s is er nog een scala aan programma’s voor kinderen uit achterstands-
groepen.

Het is lastig om vast te stellen welke programma’s voor jonge kinderen ook echt
effectief zijn (op korte en langere termijn) bij het bestrijden van onderwijsachterstanden.
Zo is het lastig een goed vergelijkbare referentiegroep te vinden. Een andere hindernis
is dat de continuïteit van de programma’s bij de overgang van de peuterspeelzaal en
het basisonderwijs niet altijd wordt gerealiseerd en dat lang niet alle kinderen ook het
complete programma volgen. In reeds uitgevoerde evaluaties van de verschillende
programma’s die zich vooral op de voor- en vroegschoolse periode richten, zijn de
resultaten vooralsnog als ‘hoopvol’ gekwalificeerd (Vedder en Kloprogge 2001). De
programma’s lijken met name op het terrein van de woordenschatontwikkeling, denk-
processen en sorteren, vrucht af te werpen (Leseman et al. 1999). Tesser en Iedema
(2001) concluderen dat Piramide en Kaleidoscoop een zekere reductie van achterstand
bewerkstelligen, maar dat de resultaten zeker niet indrukwekkend zijn. 

In hoeverre zoeken gemeenten nu aansluiting bij landelijke programma’s ter bestrijding
of voorkoming van (onderwijs)achterstanden bij heel jonge kinderen? Tabel 5.3 laat
zien dat veel gemeenten proberen aan te sluiten bij enkele erkende programma’s. In
de gemeenten F en 1 worden in de gesprekken expliciet zes van deze landelijke pro-
gramma’s genoemd waarmee in de gemeente wordt gewerkt. In de gemeenten i, K en 3
zijn dat vier programma’s en de overige gemeenten hebben aansluiting gezocht bij
ten minste één tot drie van zulke programma’s, waarvan de aanpak zich concentreert
op de voor- en vroegschoolse periode. Het meest genoemd worden de programma’s
‘Opstap’, ‘Overstap’, de Rotterdamse ‘KEA’-projecten en het programma ‘Piramide’.
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Tabel 5.3 Expliciet genoemde landelijke programma’s 

aantal keren genoemd in gemeente

Opstap 10 A, B, C, D, E, F, G,i, K, 1
Overstap 8 B, C, G, H, i, K, 1, 3
KEA 5 F, H, i, 1, 3
Piramide 4 A, F, 1, 3
Diverse taalprogramma’s anderstalige peuters en kleutersa 4 G, L, 2 3
Stapdoor 3 F, H, K
Kaleidoscoop 3 F, 2, 3
Opstapje 2 A, E
Boekenpret 2 F, i
Instapje 1 1
Klimrek 1 1
Opstap opnieuw 1 E
Samenspel 1 2
Speel 1 J
Spel aan huis 1 C
Tussenstap 1 K

a ‘Knoop het in je oren’ (NT2); ‘Laat wat van je horen’ (NT2); ‘Taalplan kleuters’; ‘Met zoveel woorden’; ‘Taalactief’.

Bron: SCP (GOA 2000)

De ondervraagden voeren verschillende argumenten aan voor het starten of continueren
van deze in hoofdzaak voor- en vroegschoolse programma’s. Voordat de Wet goa van
kracht werd, waren veel gemeenten al bekend met een of meer van deze programma’s.
Projecten die goed lopen worden bij voorkeur gecontinueerd en sinds goa staan de
projecten waarmee men minder goede ervaringen heeft meer ter discussie. Men lijkt
over het algemeen een einde te willen maken aan de ‘projectencarrousel’. 

Een beleidsmedewerker in gemeente 3 legt uit dat er bij de schoolbesturen en scholen
behoefte bestaat aan een langere termijnplanning en veel minder aan kortlopende
projecten.

‘In het beleid ligt de nadruk op: laten we a.u.b. die dingen voortzetten die zichzelf
hebben bewezen en laten we het langjarig voortzetten. Dat wordt gewaardeerd
door de scholen en dat is wat motiveert.’

In veel gemeenten wordt er bovendien naar een uniform aanbod op de scholen
gestreefd.

‘Een aantal projecten zijn standaard voor alle GOA-scholen. Vroeger was het te
fragmentarisch, de ene school deed dit, de andere dat. De standaardprojecten zijn
projecten die hun waarde bewezen hebben, daarom hebben we ze geconsolideerd.
Dat zijn onder meer: Opstap, Stapdoor, Overstap, Tussenstap, Leesbevordering,
aansluiting peuterspeelzalen–basisonderwijs, achterstand-pc-gebruik in GOA-
gezinnen en de aansluiting basisonderwijs–voortgezet onderwijs. 
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Naast de standaardprojecten hebben we ook een aantal ontwikkelingsprojecten.
Daar hebben we nog geen kerndoelen voor, we denken nog na over wat we ermee
willen bereiken. Bijvoorbeeld de inschakeling van schoolmaatschappelijk werk,
dat is ingevoerd als ontwikkelingsproject. We ontdekken nu wel dat we iets te
ambitieus zijn geweest. We hebben niet alles kunnen realiseren. Het zijn vooral
pilotprojecten geweest die meer investering vereisen dan we vooraf dachten. We
kunnen de kerntaken van de school natuurlijk niet in het gedrang laten komen’
(gemeente K, een schooldirecteur).

Ook in gemeente H volgen alle scholen met meer dan 50% allochtone leerlingen de
reguliere Stap-projecten. Een ondervraagde beleidsmedewerker in gemeente H legt
uit dat daarnaast de afzonderlijke stadsdelen zelf nog projecten kunnen toevoegen.

‘We verwachten daarbij wel enig evenwicht in de activiteiten die worden onder-
nomen. Dat bijvoorbeeld niet alles gaat naar sociaal-emotionele ontwikkeling en
er geen aandacht wordt besteed aan taalbeleid. Er moet een zeker evenwicht in 
zitten, we willen dat onze prioriteiten herkenbaar zijn in hun plannen.’

Scholen zouden zich in hun keuze voor een bepaald project meer moeten laten leiden
door een visie die men op achterstandsbestrijding heeft en niet slechts moeten kiezen
voor ‘pretprojecten’, zo is ook de mening van een portefeuillehouder uit gemeente 1. 

‘Wij signaleren dat er toch een beetje willekeurig wordt ingeschreven op projecten
en dat het niet voortkomt uit een duidelijke visie wat je als school wilt en waarvoor
je je wilt inzetten.’

Gemeente G heeft zo’n school met een duidelijke visie. In alles probeert men de nadruk
op ‘taal’ te leggen.

‘Wij willen een taalschool zijn. Wij zijn geen witte school, geen zwarte school,
geen achterstandsschool, wij zijn een taalschool’ (schooldirecteur).

De meeste gemeenten en scholen erkennen het belang van taalonderwijs en de nood-
zaak daar ook zo vroeg mogelijk mee te starten. Sommige respondenten gaven aan
met het oog daarop al met een nieuwe taalmethode te zijn gestart. Maar er zijn ook
andere geluiden. Een schoolbestuurder in gemeente 2 vindt dat de nadruk op het talige
en het leren in de kleuterperiode niet ten koste mogen gaan van het spel. Want ook
het samenspelen met andere kinderen en meer in het algemeen het ontwikkelen van
sociale vaardigheden behoeven aandacht. 

5.6.3 Projecten gericht op ouders en ouderparticipatie
In een kwart van de gemeenten worden ouders niet betrokken bij het onderwijsachter-
standenbeleid, zo bleek uit de survey. Maar in driekwart van de gemeenten vormen
ouders op de een of andere wijze een doelgroep van het GOA-beleid of worden zij bij
achterstandspreventie of -bestrijding betrokken, bijvoorbeeld door opvoedingsonder-
steuning en gezinsgerichte programma’s (tabel D.9).
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Het is lastig volgens de ondervraagde schooldirecties om ouders (blijvend, of ook
weer opnieuw bij elk volgend kind dat op school komt) voor de projecten te interes-
seren.

‘Wij proberen ouders die bij ons binnenkomen en nog een kleintje thuis hebben,
te stimuleren om mee te doen met Opstap. Dat wil niet zeggen dat het altijd lukt,
ik weet niet waar dat aan ligt. We hebben ouders gesproken die heel huiverig zijn
om hun kinderen al zo vroeg die kant op te laten gaan. En dat ze zelf bepaalde 
dingen moeten inbrengen dat ligt misschien ook wel heel moeilijk’ (gemeente C,
schooldirecteur).

Een schooldirecteur in gemeente J vertelt wat er zoal ondernomen wordt om ouders
bij het onderwijs te betrekken.

‘We hebben een aantal ouderactiviteiten die we ook al deden vanuit de ovb, een
cursus voor ouders van groep 3. Wat gebeurt er in de kleutergroep, hoe kun je je
kind helpen met lezen, naar de bibliotheek gaan, wat verwacht de school van je als
ouder? We proberen erg te stimuleren dat ouders hieraan deelnemen, maar in de
loop van de tijd haken ze af en dat zijn dan precies de ouders die we er graag bij
zouden hebben: de allochtone ouders. Op het eind van zo’n cursus moet je consta-
teren dat van de vijftien ouders waarmee je begon er acht de eindstreep hebben
gehaald.’

In gemeente B worstelt de ondervraagde schooldirecteur eveneens met de moeilijk te
bereiken categorie ouders, die veelal geen Nederlands spreken. De directeur schat dat
het om zo’n 30 à 40% van de ouders gaat. Ook een taalcursus voor deze ouders sloeg
niet aan. 

Er is een specifiek project ‘Ouderbetrokkenheid’ dat uit de GOA-middelen wordt
gefinancierd en volgens de directeur een constante groep van tien actief bij de school
betrokken ouders oplevert. Het doel is een verlaging van de drempel thuis–school en
om de kinderen te laten merken dat hun ouders met de school bezig zijn. 

In een aantal gemeenten worden er in de buurt of wijk waar de school staat en veelal
in samenwerking met welzijnsorganisaties, laagdrempelige spreekuren georganiseerd
waar ouders terechtkunnen met opvoedingsproblemen. Veel scholen zouden graag
permanent schoolmaatschappelijk werk aan de school verbonden willen hebben. 

Scholen worstelen hoe ze ouders hulp kunnen bieden bij de opvoeding van hun kind
en hoe ze hun eigen taak daarin goed kunnen afbakenen. Een schooldirecteur in
gemeente H:

‘We hebben een uur in de week een spreekuur met een maatschappelijk werker,
maar dat loopt niet, de ouders komen niet. Je merkt dat sommige ouders wel naar
het bureau voor maatschappelijk werk gaan, maar van het spreekuur op school
maken ze geen gebruik. Je wilt als school dichter bij de ouders komen, maar ze
moeten een afspraak maken via de coördinator leerlingenzorg en dat zijn misschien
toch te hoge drempels. Ze willen gewoon binnen kunnen lopen. Dit jaar hebben
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we geprobeerd de maatschappelijk werker een functie te geven in het traject van
leerlingenzorg, ook in preventieve zin bij advisering, maar dat is nog een ontwik-
kelpunt. Aan de ene kant heb je activiteiten gericht op preventie, aan de andere
kant zit je heel snel te repareren, ben je curatief, dat gaat dan al snel de competentie
van de maatschappelijk werker te boven, dan zit je algauw op het niveau van de
jeugdhulpverlening.’

Een schooldirecteur van een brede school in een achterstandswijk in gemeente 3 is
optimistischer over de contacten met ouders. 

‘De drempel om naar school te komen is voor ouders de laatste jaren veel lager
geworden. Je hebt nu een vaste kern van ouders en je probeert dat verder uit te
bouwen. Er zijn groepen in de wijk die zich verenigen en die zich zorgen maken
over hun kinderen die met grote achterstanden steeds meer achterop raken.’

Een ondervraagde beleidsmedewerker in dezelfde gemeente zegt de lokale migranten-
organisaties als ‘hefbomen’ te gebruiken om meer allochtone ouders bij de opvoedings-
cursussen te betrekken. De migrantenorganisaties krijgen in het kader van goa een
ruimer budget om extra activiteiten te ontwikkelen die zijn gericht op een vergroting
van de deelname van ouders.

In negen van vijftien gemeenten zijn er activiteiten die er expliciet op gericht zijn
om ouders bij de school en het onderwijs van hun kind te betrekken. Lang niet alle
ouders en vaak ook niet de ouders die juist tot de doelgroep behoren, worden echter
bereikt.

5.6.4 Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
Een aantal projecten voor ouders betreft de voorlichting over het voortgezet onderwijs.
Daarnaast richten sommige basisonderwijs–voortgezet-onderwijsprojecten zich ook
op de leerlingen zelf die de stap naar het voortgezet onderwijs moeten maken.

Scholen hebben hun handen vol aan de voorlichting. Een schooldirecteur vertelt
hoe ingewikkeld het is om allochtone ouders iets uit te leggen over het Nederlandse
onderwijssysteem. De school is afgestapt van het vertonen van een videoband over
het voortgezet onderwijs. Na afloop hadden de ouders er niets van begrepen. 

‘Wij vinden het bijna gênant, dat bij het eindgesprek met de ouders (dan geef je ze
de Cito-toets, de score en je geeft je advies) dat ze op dat moment echt compleet
blindvaren op de school. Ze willen bijna naar die VO-school gebracht worden, met
een boekje erbij met een tramnummer en ze willen dan dat wij een afspraak voor
hen maken of een OALT-leerkracht meesturen. Zeg maar dat zo’n 60-70% van de
ouders blindvaart en als het ware wil weten: zegt u nou eens, wat is nou de beste
school en dan het liefst een school waar heel veel blanke kinderen op zitten. 
Die verwijzing vind ik heel moeilijk. Het blijft heel moeilijk. En daarbij blijft er
natuurlijk ook die achterstand. Ik zou er bijna voorstander van zijn om nog een
groep 9 aan de basisschool te koppelen. Ik denk dat kinderen daar baat bij zouden
hebben. Want in veel gevallen is die stap naar het vo gewoon te groot’ (gemeente 2).

99Inhoudelijke keuzes



Een portefeuillehouder in gemeente 1 bevestigt het voorgaande: de kloof tussen het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is voor deze leerlingen ontzettend groot.
Men streeft ernaar die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar de invloed
daarop is nog beperkt. Via intermediairs als een welzijnsstichting en de leerplicht-
ambtenaren is er nog contact mogelijk in het lokale netwerk over twaalf- tot achttien-
jarigen. Verschillende gemeenten kennen een dergelijke overdrachtsstructuur voor de
zorgleerlingen van Weer Samen Naar School, maar zoiets ontbreekt vaak voor de
achterstandsleerlingen.

Een aantal scholen en schoolbesturen geeft aan dat het moeilijk is om bepaalde
leerlingen (vooral die met gedragsproblemen) in het voortgezet onderwijs geplaatst
te krijgen. Plaatsing wordt bovendien bemoeilijkt doordat er ‘afroming’ plaatsvindt,
zoals blijkt uit de verhalen in gemeente 1: de leerlingen met de hoogste scores voor
een bepaald schooltype worden het eerst geaccepteerd.

In gemeente 2 worden er jaarlijks verschillende bijeenkomsten georganiseerd met
het basisonderwijs (bo) en het voortgezet onderwijs (vo) waarin overdracht van infor-
matie over bepaalde leerlingen plaatsvindt, niet alleen de Cito-score en een onderwijs-
kundig rapport, maar ook specifieke informatie over de leerling. 

Soms reiken de doelstellingen van dergelijke BO-VO-activiteiten verder en zijn deze
bijvoorbeeld gericht op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en schooluitval.
Op de school van de ondervraagde directeur in gemeente G loopt er al jaren (lang voor
goa van kracht werd) een volgens hem uniek en succesvol programma ter voorkoming
van schooluitval.

‘Wij hebben een preventieproject dat heet: vroegtijdig schoolverlaten. Toen wij dat
niet hadden, waren er veel leerlingen van ons die naar het vo gingen en na drie
maanden tot een half jaar tot de drop-outs behoorden. Nu hebben we dat preventie-
project. Eind leerjaar 7, begin leerjaar 8, komt er een jongerenwerker in de klas, die
gaat meedraaien. Die gaat mee op kamp, mee op excursies, doet mee aan activiteiten
om kennis te maken met de leerlingen, het vertrouwen te winnen van de leerlingen,
doet mee in tal van activiteiten die we zelf hebben uitgezet. Bijvoorbeeld: hoe bepaal
je op verantwoorde wijze je schoolkeuze, en naar allochtonen toe: hoe zit het Neder-
landse onderwijssysteem in elkaar. Er zijn uitvoerige bijeenkomsten met ouders, in
drie talen als het moet, algemene voorlichting, en de leerkracht van groep 8 en de
jongerenwerker gaan ook nog samen op huisbezoek bij die ouders. Zo komt er een
zeer gedegen overdracht tot stand met het vo. Het vo hebben we ook gecommit-
teerd. De jongerenwerker en de leerkracht van groep 8 hebben allemaal contractjes
afgesloten met de brugklascoördinatoren. Als je van ons leerlingen krijgt, is een
schriftelijke overdracht niet genoeg, wij willen daarover praten. En we willen
afspraken maken, als er wat met die leerling gebeurt, voordat je rigoureuze maat-
regelen neemt, bel je eerst de jongerenwerker op. En het werkt. Sinds wij dit project
hebben, hebben wij een uitval van 0,0.’
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Sommige gemeenten kennen kortom goede initiatieven op dit terrein, maar in andere
gemeenten ontbreekt vooralsnog de aandacht hiervoor. De kloof tussen beide vormen
van onderwijs vindt men (te) groot. Er zijn gemeenten die het zelf expliciet als een
lacune in hun GOA-beleid aanmerken, maar andere gemeenten vinden het een zaak
die men aan de scholen moet overlaten.

5.6.5 Andere thema’s 
In sommige gemeenten wordt er – ondanks de algemene nadruk op taalonderwijs en
voor- en vroegschoolse educatie – een heel brede opvatting van onderwijsachterstanden-
beleid gehanteerd. In de praktijk betekent dit dat er verschillende projecten plaatsvinden
waarvan de uitvoerenden zich afvragen of deze nog met achterstandsbestrijding te
maken hebben.

In gemeente A hebben de scholen volgens de ondervraagde schoolbestuurder
maar weinig mogelijkheden om zelf hun projecten te kiezen.

‘De gemeente kwam met het Marietje Kesselsproject, het omgaan met seksuele
intimidatie in de groepen 7 en 8. Dat is een stokpaardje waarmee de wethouder de
verkiezingen is ingegaan. Het is ons door de strot geduwd, de scholen hadden daar
geen behoefte aan. Het werkt wel, maar het heeft niets met onderwijsachterstanden
te maken.’

Ook andere projecten worden volgens de schoolbestuurder zonder inspraak van de
besturen gekozen.

‘Het posterproject heeft wel met onderwijsachterstanden te maken, maar het komt
niet uit onze koker, het is gepusht door de onderwijsbegeleidingsdienst (obd). En
nu willen ze weer iets pushen rond ict. De gemeente laat zijn oren helemaal naar
de obd hangen, meer dan naar de scholen.’

Een schooldirecteur in gemeente 2 geeft aan dat er veel mogelijk is, als een project tot
de stedelijke speerpunten van het beleid behoort, maar dat er voor andere projecten
daardoor minder geld resteert. Ook in deze gemeente ligt het accent op ICT-projecten.

‘De gemeente vindt ict belangrijker, maar eerlijk gezegd vind ik dat ze van het
ministerie daarvoor ook een hoop geld krijgen. Voor onze telematicaprojecten
hebben we geld gekregen en ik vind het hartstikke leuk om die gelden binnen te
krijgen, maar je moet op een gegeven moment ook zeggen, is het nog wel reëel?
Op een gegeven moment houdt het gewoon op. Als er overal al twee pc’s staan,
dan moet je goed kijken of we wel een netwerk willen. Hebben we wel iemand die
dat allemaal kan beheren? Want dat is vaak het grote probleem voor basisscholen.
Je bent te klein, dus je zou eigenlijk met een aantal scholen samen een mbo-er
moeten hebben die het zaakje beheert. Er zitten nog heel veel haken en ogen aan.
Je moet het niet overtrekken dat hele ICT-gebeuren.’ 
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5.6.6 Brede school en verlengde schooldag
Op brede scholen vindt er doorgaans een heel scala aan activiteiten plaats. Vaak zijn
ze ook het stokpaardje van een wethouder Onderwijs of Welzijn en een publiciteits-
trekker bij uitstek. Jaarlijks wint de brede school aan populariteit. Oberon, die in
opdracht van het ministerie van OCenW de ontwikkelingen registreert, bericht dat er
momenteel 268 gemeenten bezig zijn (dat is 53%) met de vorming van brede scholen.
In totaal gaat het op dit moment nog om 450 scholen, maar naar verwachting zal dat
aantal de komende jaren groeien tot 1.000 brede scholen in 2010 (Oberon 2002). 

Toen de respondenten van dit onderzoek werden geïnterviewd, waren er al diverse
brede scholen gerealiseerd, vooral in de grote steden. In de vraaggesprekken werd
duidelijk dat veel gemeenten aspiraties op dit terrein koesteren. De verwachtingen
van zo’n brede school zijn hoog, de hype is groot. 
Een schooldirecteur:

‘We zijn er al zeven jaar mee bezig. Volgens mij waren wij er nog eerder mee dan
Groningen, alleen waren wij niet zo slim om een pr-functionaris naar Den Haag te
sturen. Groningen had niks en ging eerst die miljoenen halen en wij hebben eerst
inhoudelijk overlegd, contracten gesloten, partners geactiveerd, een draagvlak
gecreëerd. Toen we daar dus zicht op kregen, toen zijn we pas naar buiten getreden
en toen was dat in Groningen allang gebeurd. Ik vind ook dat wij de pretentie mogen
hebben dat, als we puur kijken naar de inhoud van wat we willen, naar samen-
werking, eerstelijns beroepskrachten, dan denk ik dat het hier in gemeente G een
uniek project is’ (gemeente G). 

In het kader van goa is het interessant te bekijken in hoeverre gemeenten de brede
school, de verlengde schooldag of naschoolse activiteiten ook aangrijpen om onder-
wijsachterstanden te voorkomen of te bestrijden. Er wordt namelijk op zeer uiteen-
lopende manieren inhoud gegeven aan het concept ‘brede school’. Vaak worden er
een of meer vormen van ‘opvang’ gerealiseerd: kinderopvang en peuterspeelzalen voor
de jongste kinderen en naschoolse opvang voor de leerlingen van de hogere groepen.
In de brede school of naschoolse opvang ligt de nadruk vaak op extra activiteiten die
met kwaliteitsverbetering voor leerlingen in achterstandssituaties te maken hebben,
maar meestal niet uitsluitend op de achterstandsleerlingen zijn gericht. Het gaat dan
om activiteiten op het gebied van muziek, drama of sport, een spel-o-theek of uitleen-
bibliotheek of om zogenoemde digitale trapveldjes. Een andere component van de
brede school zijn activiteiten die zich meer direct richten op het wegwerken van
onderwijsachterstanden zoals taalbevordering en bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding.
En een laatste component van de brede school laat zich samenvatten onder het kopje
‘extra zorg’, met bijvoorbeeld aandacht voor opvoedingsondersteuning of een peda-
gogisch spreekuur.2

Er wordt in het kader van de brede school of verlengde-schooldagactiviteiten veel
samengewerkt met diverse instellingen als welzijn, de ggd, buurthuizen, bibliotheken,
schoolmaatschappelijk werk, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.
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Brede scholen worden doorgaans gesitueerd in een of meer wijken waar de problemen
het grootst zijn. Men ziet in de brede scholen een mogelijkheid om de sociale infra-
structuur en de sociale cohesie in de wijk te verbeteren. Soms wordt aangehaakt bij al
bestaande initiatieven op buurtniveau.

De indruk uit de gesprekken is dat de meeste gemeenten die momenteel stappen
ondernemen om een brede school te starten, de nadruk leggen op opvang en zorg-
activiteiten en extra naschoolse, meer culturele activiteiten en veel minder op extra
onderwijs en het wegwerken van achterstanden. Juist de eerste initiatieven op dit terrein
in de grote steden waren gericht op onderwijsachterstandsbestrijding. De nadruk lijkt
nu meer te liggen op preventie dan op bestrijding. 
Een wethouder licht de gemaakte keuze toe.

‘Je kunt het op twee manieren opvatten, je kunt zeggen we gaan daar de taal- of
rekenachterstanden wegwerken. Maar een van de oorzaken van de achterstanden
is dat de kinderen niet met een breder aanbod in aanraking komen. Het zijn vaak
gezinnen waar de televisie de hele dag op Fox Kids staat, het is goed dat die kinderen
ook met andere zaken in aanraking komen. Dus we hebben heel bewust gezegd “we
moeten die kinderen in aanraking brengen met een muziekschool of met sporten,
iets waar ze ook niet automatisch mee in aanraking komen. Zeker kinderen uit
minderheidsgroepen niet.” We zoeken het in de verlengde schooldag dus meer in
het culturele aanbod’ (gemeente L).

5.7 Samenvatting en conclusies 

De vijftien gemeenten hebben in de survey aangegeven welke inhoudelijke keuzes er
in het kader van goa zijn gemaakt. De peildatum ligt tussen december 1998 en maart
1999, de Wet goa is dan een halfjaar van kracht. Tabel D.10 in bijlage D1 vat de belang-
rijkste kenmerken van het beleid van de vijftien gemeenten van dat moment samen.

Uit de interviews bleek dat het beleid sinds die tijd ook enkele veranderingen heeft
ondergaan. In sommige gemeenten is het meer uitgebreid, in andere gemeenten juist
ingeperkt of meer toegespitst.

Tabel 5.4 bevat een samenvattend overzicht van de thema’s en aandachtspunten in
het GOA-beleid die de verschillende respondenten in de gesprekken expliciet naar
voren brengen.

De thema’s 1 tot en met 5 kunnen worden gerangschikt onder de eerste doelstelling
van het landelijke beleidskader: de voor- en vroegschoolse educatie.

Thema 6 tot en met 9 vallen onder de tweede doelstelling: de beheersing van de
Nederlandse taal. Thema 10 en 11 zijn te rangschikken onder de derde doelstelling:
het verminderen van de verwijzing naar het (voortgezet) speciaal onderwijs. 

Thema 12 valt onder de vierde doelstelling: het verminderen van schooluitval. 
De overige thema’s (13 tot en met 16) die gemeenten noemen, passen niet zonder

meer in het landelijke beleidskader. Een aantal activiteiten in deze laatstgenoemde
categorie passen wel in het aanbod van een brede school of een verlengde schooldag.
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Tabel 5.4 Expliciet genoemde thema’s in het GOA-beleid

aantal

I periode voor de basisschool 
(voor- en vroegschoolse 
educatie)
landelijke programma’s VVE A B C D E F G H i J K L 1 2 3 15
diverse spel- en speel-
activiteiten A B C – E F G H – J – – 1 2 3 11
opvoedingsondersteuning 
waaronder landelijke pro-
gramma’s (‘Opvoeden zo’) A B – – E F G H – J K – 1 – 3 10
aansluiting peuterspeel-
zaal–BO – – – – E – G H i J – – 1 2 3 8
deskundigheidsbevordering A – C – – – G – – J K – – 2 3 7

II beheersing van de
Nederlandse taal
diverse taal-, lees- en 
woordenschatprogramma’s A B – – E F G H i J – L 1 2 3 12
programma’s/activiteiten 
gericht op ouders – B C – E F – H – J – L 1 – 3 9
NT2 A – – – – – G – i – – L 1 2 – 6
centrale opvang A B C – – – G – i – – – – 2 – 6

III vermindering verwijzing
naar het speciaal 
onderwijs
zorg A – – – – – – – – – – – 1 – 3 3
sociaal-emotionele 
ontwikkeling – – – – – – – H – J – – – – 3 3

IV vermindering schooluitval, 
schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten
aansluiting BO–VO – – – – – F G H – – K L 1 2 – 7

diverse thema’s, niet direct 
aan LBK gerelateerd

diverse eigen programma’s/
activiteiten A – – D E F G – – J K – 1 – 3 9
ICT A B – – – F G – – – K – – 2 3 7
cultuur en creativiteit – B – – E F – H – – – L 1 – – 6
assertiviteit A – – – – – – – – J – – – – – 2

totaal 10 8 4 2 9 9 11 9 5 10 5 6 11 9 11

Bron: SCP (GOA 2000)

De onderwerpen uit tabel 5.4 brengen de gemeenten zelf ter sprake als gevraagd wordt
naar de thema’s en projecten waarnaar de aandacht uitgaat in het GOA-beleid. Het valt
op dat het in ongeveer 80% van de gevallen thema’s zijn die passen in het landelijke
beleidskader. De overige 20% is niet direct op het lbk terug te voeren. Meestal betreft
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het enkele programma’s die al voor de invoering van goa liepen in de gemeente of is
het een stokpaardje van de wethouder in die gemeente. Dat was bijvoorbeeld de mening
van de ondervraagden over het ‘Marietje Kessels’ project (met als doel het vergroten
van de fysieke en mentale weerbaarheid tegen seksueel geweld van kinderen van tien
tot dertien jaar) en de sterke nadruk op ict in gemeente 2. De activiteiten die onder
thema 15 ‘cultuur en creativiteit’ worden genoemd, maken veelal deel uit van het aanbod
in de brede school of een naschools activiteitenprogramma.

Gemeenten voeren overwegend een beleid dat ook daadwerkelijk past binnen de kaders
van het GOA-beleid. Men legt de nadruk op voorschoolse educatie en op Nederlandse-
taalverwerving. Dit betekent niet altijd dat gemeenten ook nieuwe activiteiten ontwik-
kelen. Voor sommige gemeenten lag ook al in de periode van het onderwijsvoorrangs-
beleid of het sociale-vernieuwingsbeleid de nadruk op het wegwerken van taalachter-
standen, waarbij werd samengewerkt met lokale of regionale welzijnsstichtingen.
Een totale ommezwaai in het beleid wordt niet wenselijk geacht in de ene gemeente,
terwijl een andere gemeente juist niet schroomt het beleid opnieuw in te richten, zelfs
als daaruit wachtgeldverplichtingen zouden voortvloeien. Deskundigheidsbevordering
komt eveneens ter sprake, maar dan meer voor de peuterspeelzaalwerkers dan voor de
leerkrachten van de basisschool, zo is de indruk. De verwachtingen ten aanzien van
de peuterspeelzalen zijn steeds hoger nu het accent in het beleid op de voorschoolse
periode komt te liggen.

Het lijkt voor de hand te liggen dat het GOA-beleid zich exclusief richt op de scholen
waar de achterstanden het grootst zijn. In de meeste gemeenten is dit ook zo. Het
percentage leerlingen op een school met een hoog gewicht is doorgaans het criterium
om vast te stellen of het een achterstandsschool betreft. Bovendien streven veel
gemeenten ernaar – ook in aansluiting op het streven naar een of meer brede scholen
of open wijkscholen – om scholen in bepaalde wijken of buurten extra te bedelen. 

Argumenten voor een specifiek beleid zijn: streven naar maatwerk, de noodzaak is
hier het grootst en efficiëntie. Argumenten voor een algemeen beleid zijn: (eveneens)
noodzaak, sturingsmogelijkheden en (deels daarmee samenhangend) een politiek
draagvlak creëren. 

Toch zeggen ook de respondenten in gemeenten met een specifiek beleid, dat ook
de niet-achterstandsleerlingen moeten kunnen profiteren van bijvoorbeeld de extra zorg
die met GOA-middelen wordt gefinancierd.

Er zijn ook uitzonderingen op het streven naar specifiek beleid. In sommige
gemeenten streeft men ernaar de scholen van alle denominaties iets van de middelen
te geven of hen tenminste mee te laten profiteren van een aantal leuke extra’s in het
kader van goa. In hoofdstuk 6 wordt nader beschreven hoe de gemeenten en scholen
de middelen voor achterstandsbestrijding inzetten en welke argumenten men daarvoor
noemt. 
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De algemene tendens om een gericht beleid te voeren gaat gepaard met het streven
naar een homogeen aanbod van projecten en programma’s op achterstandsscholen.
Maar ook in dit opzicht zijn er uiteraard weer uitzonderingen: scholen die min of meer
los van het gemeentelijk beleid kiezen voor hun eigen speerpunten en bijpassende
programma’s. Dit kan natuurlijk gezien worden als een streven naar maatwerk, wat
zich nu eenmaal slecht laat combineren met een homogeen aanbod op alle achter-
standsscholen in een gemeente. Maar het getuigt eveneens van een streven naar auto-
nomie van de scholen. Het aanbod moet wel passen bij het klimaat van de school en
het type leerlingen. 

De thema’s die in het kader van het GOA-beleid in de onderzochte gemeenten aan
de orde komen, passen goeddeels in het landelijke beleidskader. Ongeveer een vijfde
van de programma’s en activiteiten die de respondenten ook in het kader van goa

noemen, past daar minder goed in. Voorbeelden daarvan zijn het hier genoemde zelf-
verdedigingsproject of de logopedielessen van sommige scholen. Toch willen scholen
hun achterstandsleerlingen kennelijk iets extra’s bieden op het terrein van de sociaal-
emotionele ontwikkeling, weerbaarheid en sociale vaardigheden. Er zijn gemeenten
die – op verzoek van de scholen – het GOA-beleid hebben uitgebreid met extra doel-
stellingen op deze terreinen.

Het landelijke beleidskader van het goa is veel concreter dan dat van het ovb (Mulder
1996; Karsten et al. 2001). Ook op gemeentelijk niveau is een trend naar een zo concreet
mogelijk beleid waarneembaar. De gemeenten zijn na de start van goa het beleid
gaan aanscherpen en de respondenten zeggen meetbare doelstellingen na te streven.
Er zijn fervente voorstanders van zo’n meetbaar beleid, maar bij alle actoren heerst
ook scepsis. Men vindt het geforceerd om voor iedere activiteit een gekwantificeerde
uitkomst te formuleren.

In de uitvoering wordt de nadruk gelegd op de voor- en vroegschoolse periode, op
bestrijding van taalachterstand en NT2. In alle gemeenten wordt er daarbij gewerkt
met bekende landelijke programma’s. Een probleem bij de beleidsimplementatie is
dat er vaak nog geen sprake is van een doorgaande lijn van het voorschoolse naar het
basisonderwijs.

Het is zeer opvallend dat er door verschillende respondenten wordt opgemerkt dat
er inhoudelijk eigenlijk maar weinig is veranderd. Een heleboel zaken die men aanpakt
– de keuze voor een nieuwe methode of het uitvoeren van bepaalde programma’s –
zijn meestal niet door de komst van goa geïnitieerd, maar iets wat men toch al deed
of zich had voorgenomen te gaan doen. Bij de meeste gemeenten lijkt het slechts om
accentverschuivingen te gaan, een enkele gemeente spreekt van een innovatie in
methode of van programma. 

Sommige respondenten zijn huiverig zich te beperken tot achterstandsbestrijding
op het cognitieve vlak en willen een verschuiving naar preventie, waarvan sport en
culturele activiteiten in een naschools aanbod deel kunnen uitmaken.
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Toch is er in het algemeen meer eenheid en minder overtolligheid in het aanbod
gekomen, en er is een duidelijk streven waarneembaar naar een doorgaande lijn en
een vroege, effectieve aanpak van achterstanden.

Bovendien moet met deze constatering nogmaals worden opgemerkt dat de
gesprekken ongeveer twee jaar na de start hebben plaatsvonden en dat het beleid
toen, en zeer waarschijnlijk ook nu nog, volop in ontwikkeling was/is.
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Noten

1 Besluit landelijke beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
1997-2001 (tk 1996/1997).

2 Oberon (2002) maakt een indeling naar vier clusters die hiermee te vergelijken is.
De clusters zijn: doorgaande leerlijnen, vrijetijdsbesteding, gezin & opvoeding,
extra zorg. 
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6 Bestuurlijk-organisatorische keuzes

6.1 Inleiding

In de hoofdstukken hiervoor werd fragmentarisch al iets duidelijk op welke wijze er
in de onderzochte gemeenten in het kader van gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid (goa) wordt samengewerkt en hoe men elkaars rol waardeert. In dit hoofdstuk
staan de samenwerking en onderlinge afstemming in het beleid centraal. Werken de
verschillende actoren (gemeente, schoolbesturen en schooldirecties) alle in dezelfde
richting en wordt het beleid uitgevoerd conform het GOA-plan?

Paragraaf 6.2 brengt allereerst de aard en het functioneren van de samenwerkings-
verbanden in het kader van goa in beeld en in hoeverre gesproken kan worden van
integraal beleid. Welke indicaties zijn er dat de eerder geschetste beleidsfilosofie 
– decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid leidt tot een meer integrale
beleidsvoering – juist is? 

Met het streven naar integraal beleid neemt ook de noodzaak van coördinatie en
sturing toe. In paragraaf 6.3 wordt de rol van de gemeente toegelicht: de sturing –
ook wel regie genoemd – die de gemeente op het terrein van het onderwijsachter-
standenbeleid geeft.

Een aparte paragraaf (§ 6.4) behandelt de besteding van financiële middelen die
lokaal beschikbaar zijn voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden. 

Ook wordt aandacht geschonken aan de mate waarin gemeenten toezicht houden
op de uitvoering van het beleid en beschikken over informatie voor een eventuele bij-
stelling van het beleid (§ 6.5). Monitoring van het beleid is zelfs als een aparte doel-
stelling in het landelijke beleidskader (lbk) opgenomen. 

Dit hoofdstuk eindigt in paragraaf 6.6 met de samenvatting en enkele conclusies
over de bestuurlijk-organisatorische kenmerken van de lokale GOA-beleidsnetwerken.
Aan de orde komen: de onderlinge samenwerking en de sturingswijze van de gemeente;
hoe de GOA-middelen worden besteed en hoe de controle op de uitvoering plaatsvindt,
en de monitoring en tussentijdse evaluatie van het beleid.

6.2 Samenwerking en integraliteit

Een belangrijke verwachting van de beleidsvoering is dat sectoroverstijgend en integraal
beleid eerder of meer gerealiseerd wordt in een decentrale context. Een integrale
beleidsvoering kan omschreven worden als ‘de onderlinge afstemming van beleid in
verschillende sectoren ten behoeve van de aanpak van een multi-dimensionaal maat-
schappelijk vraagstuk’ (Fleurke et al. 1997: 30). Onderwijsachterstandsbestrijding
betreft zo’n multidimensionaal vraagstuk. Verwacht mag worden dat gemeenten streven
naar een integraal beleid waarbij afstemming en samenwerking plaatsvinden tussen
het goa en andere (onderwijs)beleidsterreinen, voorzieningen of projecten. 
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Samenwerking tussen de betrokken actoren en de participatie van sectoren waarmee
het onderwijsachterstandenbeleid raakvlakken heeft, maken evenwel goede coördinatie
en sturing noodzakelijk. Een krachtige regierol van de gemeente kortom, kan deze
integraliteit realiseren. 

De gemeente is afhankelijk van de scholen en andere instellingen die verantwoor-
delijk zijn voor de uitvoering van het beleid. Scholen en hun besturen kunnen evenwel
niet alleen maar als uitvoerders van het beleid worden beschouwd. Ze bepalen mede
de inhoud van het GOA-plan en bovendien behouden ze hun autonomie om een eigen
invulling te geven aan de doelstellingen uit het plan.

Een mogelijke hindernis voor de gemeente om haar regierol optimaal te kunnen
vervullen, is dat zij vaak tevens het bestuur vormt van het openbaar onderwijs. Met de
decentralisatie van enkele belangrijke taken op het terrein van onderwijs zijn veel
gemeenten ertoe overgegaan om het bestuur van het openbaar onderwijs ‘op afstand’
te plaatsen. Het bijzonder onderwijs kende uiteraard al zelfstandige besturen. Verwacht
mag worden dat een op afstand geplaatst openbaar bestuur betekent dat de verschil-
lende denominaties een gelijkwaardiger positie in het lokale netwerk hebben. Zo’n
situatie vergroot de kans op een goede samenwerking. 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de samenwerking tussen de verschillende
actoren en in hoeverre gemeenten erin slagen integraal beleid te voeren. Allereerst
worden de resultaten van de survey weergegeven en vervolgens wordt het thema toe-
gelicht op basis van de interviews.

6.2.1 Samenwerking en integraliteit volgens de survey

Samenwerking en afstemming tussen goa en voor- en naschoolse voorzieningen
De survey liet zien dat er in het kader van goa op ruime schaal wordt overlegd met de
peuterspeelzalen en in iets mindere mate met andere voorschoolse voorzieningen als
kinderdagverblijven en consultatiebureaus (tabel E.1 en E.4 in bijlage E1). Ook inten-
sievere vormen van samenwerking zoals het formuleren van gezamenlijke doelstel-
lingen komt relatief vaak voor bij de peuterspeelzalen (tabel E.2). Ongeveer een derde
van gemeenten kende een gebundelde inzet van middelen of personeel (tabel E.3). 

De samenwerking en afstemming met enkele buitenschoolse voorzieningen waren,
zo bleek eveneens uit de survey, minder vergevorderd (tabel E.1 tot en met E.4 in 
bijlage E1). 

De buitenschoolse voorzieningen krijgen kortom minder nadruk in het streven van
gemeenten naar integraal, samenhangend beleid dan de voorschoolse voorzieningen.
Voor zowel de voorschoolse als de buitenschoolse voorzieningen geldt dat het vooral
een lichte of weinig intensieve vorm van samenwerking en afstemming betreft, namelijk
het onderling informatie uitwisselen en overleggen. In veel mindere mate worden er
gezamenlijke doelstellingen geformuleerd of wordt er overgegaan tot een bundeling
van middelen of personeel. 
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Samenwerking en afstemming tussen goa en andere onderwijsbeleidsterreinen 
De verschillende lokale onderwijsbeleidsterreinen kunnen elkaar deels overlappen of
in elkaars verlengde liggen. Zo komen de doelgroeppopulaties van het GOA- en van
het Weer samen naar school (WSNS-)beleid gedeeltelijk overeen. Zwak presterende
leerlingen zijn soms ook moeilijk lerende kinderen, die in het speciaal onderwijs over-
vertegenwoordigd zijn. Verschillen tussen beide terreinen zijn er uiteraard ook, zoals
de financiering, die voor het goa niet individueel verloopt maar collectief en afhankelijk
is van de sociaal-economische positie van de ouders van leerlingen. De financiering
van wsns is juist gericht op individuele stimulering van leerlingen, waarbij de sociaal-
economische positie van de ouders of etniciteit er niet toe doet.

Hoewel er een principiële scheiding in het beleid heeft plaatsgevonden tussen het
bestrijden van onderwijsachterstanden en het verwerven en behouden van onderwijs
in de eigen taal en cultuur, mogen de middelen voor onderwijs in allochtone levende
talen (oalt) ook worden ingezet voor taalondersteuning, gericht op leerlingen met
een achterstand in de Nederlandse taal. Daarmee wordt oalt in feite een onderdeel
van het onderwijsachterstandenbeleid. Het blijkt dat de voorkeur van gemeenten,
schoolbestuurders en directies overwegend uitgaat naar taalondersteuning en niet of
in veel mindere mate naar OALT-cultuureducatie (het leren van de eigen taal en cultuur).
Gemeenten zetten op ruime schaal de OALT-middelen in voor taalondersteuning
(Turkenburg 2001, 2002). Als gemeenten dit doen, dan dienen zij de OALT-middelen
eveneens te verantwoorden in hun GOA-plan. 

Een belangrijke doelstelling in het landelijke beleidskader is de beheersing van de
Nederlandse taal. Voor veel allochtone leerlingen (onder wie de zogenoemde onder-
en zij-instromers) levert het leren van Nederlands als tweede taal (NT2) problemen op.
Ook de organisatie en het aanbod van NT2 behoren tot de regierol van de gemeente. 

De in een doeluitkering aan gemeenten uitgekeerde rijksmiddelen voor school-
begeleiding, mogen eveneens gedeeltelijk worden ingezet voor het lokale onderwijs-
beleid van de gemeente. 

Dit zijn enkele belangrijke onderwijsbeleidsthema’s op gemeentelijk niveau die
om een duidelijke coördinatie en afstemming vragen. De doelgroepen van het WSNS-
beleid, het OALT-beleid en het NT2-beleid vallen (gedeeltelijk) samen met die van het
GOA-beleid. Daarnaast kunnen er nog andere beleidsthema’s op onderwijsgebied
worden onderscheiden die deel kunnen uitmaken van een integraal lokaal onderwijs-
beleid.

Uit de survey bleek dat er op de diverse onderwijsbeleidsterreinen, maar met name
over het WSNS-beleid, in ruime mate informatie wordt uitgewisseld en overleg plaats-
vindt (tabel E.5). Gezamenlijk doelstellingen formuleren vindt in mindere mate plaats
(tabel E.6). Gemeenten die hun financiële en personele middelen bundelen, doen dat
vooral op het terrein van oalt, NT2 en schoolbegeleiding (tabel E.7). Lichte vormen
van samenwerking en afstemming zijn kortom dominant met uitzondering van het
oalt, NT2 en schoolbegeleiding waar men verder gaat dan dat (tabel E.8).
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Samenwerking en afstemming tussen GOA- en andere lokale beleidsterreinen
Onderwijsachterstandsproblematiek staat niet op zichzelf, maar hangt vaak samen
met andere (achterstands)problematiek. Een integrale beleidsvoering met afstemming
tussen verwante beleidsterreinen is vanuit het oogpunt van efficiëntie noodzakelijk.
Veel gemeenten geven op een of andere wijze inhoud aan een integrale beleidsvoering
voor onderwijsachterstandsproblematiek.Tabel E.9 tot en met E.12 laten zien dat
daarbij de meeste nadruk ligt op een afstemmen van onderwijs met het lokale jeugd-
beleid en – in mindere mate – met de jeugdzorg en de jeugdhulpverlening. 

Het valt op dat de samenwerking en afstemming op andere beleidsterreinen vrij
gering zijn. Slechts in een kwart tot een derde van de gemeenten wordt er binnen het
goa samengewerkt tussen onderwijs en sociaal beleid, arbeidsmarktbeleid, sociale-
vernieuwings/achterstandsbeleid of criminaliteitspreventie. Het grotestedenbeleid is
uiteraard beperkt tot de grote steden, en in dit verband vindt er wel relatief veel
afstemming en samenwerking plaats. 

Ook bij deze aan onderwijsachterstanden grenzende beleidsterreinen wordt veelal
voor de minst intensieve of verplichtende vorm van samenwerking en afstemming
gekozen: men beperkt zich tot het uitwisselen van informatie of plegen van overleg.
Het gezamenlijk doelstellingen formuleren gaat een stap verder en komt alleen in het
lokale jeugdbeleid bij ongeveer driekwart van de gemeenten duidelijk tot uitdrukking.
Slechts weinig gemeenten zijn geneigd personele en financiële middelen te bundelen;
en ook hiervoor geldt dat deze vorm van samenwerking voornamelijk plaatsvindt tussen
het GOA- en het lokale jeugdbeleid. In meer dan een derde van de gemeenten wordt
een integraal jeugd- en onderwijsbeleid gevoerd (zie ook: Gilsing 1999).

Sommige gemeenten ‘meer integraal’ dan andere
Ten slotte liet de survey zien dat planplichtige gemeenten een veel integraler beleid
voeren dan de overige gemeenten (tabel E.13). De planplichtigheid spoort de
gemeenten kortom aan om van GOA-beleid integraal beleid te maken. De grote steden
slagen daar overigens weer beter in dan andere gemeenten. De G21 onderscheiden
zich van de G4 met name op andere beleidsterreinen dan die van onderwijs, door het
meest integrale lokale beleid (tabel E.14). In gemeenten waar de gemeente zelf een
strakke regie voert, bleek zowel het voorzieningenbeleid (voor- en buitenschools), als
het overige lokale onderwijsbeleid en het beleid op aanverwante terreinen (met name
jeugdbeleid) het meest integraal. De bijdrage van een ambtelijke coördinator onderwijs-
achterstandenbeleid bleef beperkt tot een integralere beleidsvoering op het terrein van
onderwijs, op andere terreinen was die invloed niet waarneembaar. Andere factoren
die een meer integrale beleidsvoering mogelijk maken zijn: het kunnen beschikken
over een reeds langer bestaand netwerk of samenwerkingsverband, bijvoorbeeld uit
de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden of het grotestedenbeleid. Gemeenten uit
de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden hebben, zoals eerder al werd geconsta-
teerd, eveneens een duidelijke voorsprong op de andere gemeenten (tabel E.15).
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6.2.2 Samenwerking in de lokale netwerken, een indruk van de gemeenten
‘Ik denk niet dat je in het goa naar signatuur kijkt. Het programma Boekenpret is
Boekenpret. Dat heeft niks met christelijke Boekenpret of openbare Boekenpret te
maken. Denominatie is in het GOA-beleid niet herkenbaar, voor mij niet’
(gemeente F, een schooldirecteur van een openbare school).

Voorgaand citaat geeft aan dat er volgens deze schooldirecteur geen problemen zijn
tussen scholen of besturen van de verschillende denominaties. Ook niet – zoals in
gemeente F bijvoorbeeld – als de gemeente het bestuur van het openbare onderwijs
vormt. In gemeente E is dat eveneens het geval en ook hier verloopt, volgens de onder-
vraagden, het overleg tussen de besturen en de gemeente goed. Tussen onderwijs en
welzijn wordt er ook goed samengewerkt. De wethouder heeft beide in de portefeuille
en ook ambtelijk loopt het soepel. De christelijke schoolbesturen zeggen evenwel
incidenteel problemen te ondervinden met de dubbele bevoegdheden van de gemeente.
De besturen zijn dan ook blij dat er binnenkort een verzelfstandiging van het openbaar
onderwijs plaatsvindt: ‘dat voorkomt de schijn van vermenging van verantwoordelijk-
heden’. 

De interviews laten zien dat in gemeenten waar de gemeente zelf het bestuur van het
openbaar onderwijs in handen heeft, de samenwerking minder soepel verloopt dan
in gemeenten waar dit niet het geval is.

In gemeente i verloopt de samenwerking niet optimaal. De relatie tussen het open-
baar onderwijs en de gemeente is duidelijk anders dan die met de besturen van het
bijzonder onderwijs. Het openbaar onderwijs heeft een voorsprong op het bijzonder
onderwijs. Een schoolbestuurder (bijzonder onderwijs):

‘Je merkt wel dat de kanalen die de directeur van het openbaar onderwijs heeft,
omdat hij dicht bij de gemeente zit, van een andere soort zijn dan de kanalen van
een katholiek schoolbestuur. En dat van het openbaar onderwijs ook initiatieven
en verzoeken komen, en toch wel zeer goed voorbereide vragen. Als katholiek
schoolbestuur ben je verrast omdat je daar niet goed genoeg op voorbereid bent. Je
merkt dat die mensen daar ook veel intensiever mee bezig zijn en ook de weg beter
kennen om te onderhandelen. Meer kennis hebben, maar ook meer tijd. Ik denk dat
zij meer vrijgeroosterd zijn voor dit soort zaken, dan de directeur die mij vergezelt.
Wij moeten zorgen dat we niet ondergesneeuwd raken en dat we de middelen krijgen
waar we recht op hebben.’

In gemeenten waar een verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft plaats-
gevonden, treedt geleidelijk aan een verbetering op in de onderlinge relaties. Zoals in
gemeente B, waar de ondervraagde schooldirecteur te spreken is over de gemeente
als een ‘neutrale voorzitter’ van het op overeenstemming gericht overleg (oogo). De
gemeente moet zelf nog wennen aan deze rol en noemt de scholen ‘eigenheimers’:
‘je kunt je niet zomaar met “hun toko” bemoeien’.
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Ook gemeente C noemt de situatie ‘gezonder’ en ‘gelijkwaardiger’ nu het openbaar
onderwijs een zelfstandig bestuur heeft. De ‘dubbele-petten problematiek’ was in het
verleden nogal eens aanleiding voor conflicten. Er is de wethouder bijzonder veel
gelegen aan een goede onderlinge samenwerking. Ondanks de tevredenheid nu, ver-
loopt nog niet alles even soepel. Zo laat de samenwerking tussen de welzijnsinstellingen
en de scholen nog te wensen over. Volgens een ondervraagde schoolbestuurder moeten
het overleg en de samenwerking professioneler worden. Teveel is nu nog afhankelijk
van goodwill. De sturing zou beter moeten en het overleg en de samenwerkings-
verbanden zouden gefaciliteerd moeten worden. Pas als je faciliteert, kun je ook eisen
stellen, volgens de bestuurder. 

Er zijn gemeenten die de samenwerking proberen te garanderen door middel van een
convenant of contract. De verschillende schoolbesturen verplichten zich daarin om
een centraal lokaal onderwijsbeleid te voeren. 

‘Als de denominatie hier nog een strijdpunt was, dan had de gemeente nooit een
contract kunnen tekenen met alle schoolbesturen over het lokaal onderwijsbeleid.
Dit is uniek’ (gemeente G, een schooldirecteur).

In gemeente H hebben de besturen zich eveneens in een convenant verplicht tot een
gezamenlijk GOA-beleid. Het openbaar onderwijs is ook hier op afstand geplaatst,
tot grote tevredenheid van de betrokken partijen. Volgens een schooldirecteur loopt het
openbaar onderwijs nog wel iets gemakkelijker naar het stadhuis, ‘maar de gemeente
is dan ook geen natuurlijke vijand’. Momenteel ‘schuift het iets meer op richting de
bijzondere besturen’ en is volgens de directeur ‘de dubbele-petten problematiek ver-
dwenen’. De gemeente kent een uitgebreide samenwerkingsstructuur. Er is bijvoor-
beeld een besturenraad, waarin de schooldirecteuren zo’n acht keer per jaar bij elkaar
komen om onderwijskundige ontwikkelingen te bespreken en er zijn diverse wijk-
directieberaden. Hier wordt door alle partijen overlegd: goa, wsns, kinderopvang,
speciaal onderwijs. Afgevaardigden van deze groepen adviseren weer aan de besturen-
raad.  

Een op afstand verzelfstandigd openbaar bestuur is evenwel geen garantie voor een
goede lokale samenwerking. In gemeente D wordt er bijvoorbeeld tussen de denomi-
naties goed samengewerkt. Maar een samenwerking tussen onderwijs en het sociaal-
cultureel werk komt niet van de grond. Evenmin wordt er gezamenlijk lokaal overleg
gevoerd. Een beleidsmedewerker zegt dat de gemeente nog zoekt naar meer structuur
en een adequate samenwerking. De ondervraagde wethouder zegt heimwee te hebben
naar de oude situatie. Toen was de afstand tot het veld veel kleiner en was de gemeente
beter op de hoogte wat er in de scholen speelde.

Heimwee naar de oude situatie speelde eveneens in gemeente 3. Voordat de Wet goa

van kracht werd, was er een intensieve, en voor velen prettige structuur van samen-
werking tussen de gemeente en de schoolbesturen. Met de komst van goa en de 
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toegenomen taken voor de deelgemeenten, verandert de hele lokale structuur. Het
duurde volgens de betrokkenen een lange tijd voordat ‘men elkaar weer kon vinden’.
Positief vindt een schooldirecteur de kortere lijnen en directe actie door de deel-
gemeente. Het openbaar onderwijs valt niet langer direct onder de gemeente, door
een ondervraagde schoolbestuurder ‘een zegen’ genoemd. Er is volgens de bestuurder
inmiddels weer ‘een prachtige samenwerking ontstaan’. 

De schoolbestuurders zijn volgens de ondervraagde beleidsmedewerker blij met
de nieuwe structuur waarin de deelgemeente een belangrijke rol speelt: ‘in Zoetermeer
kunnen ze veel minder bereiken’. Voor een portefeuillehouder is het nu gemakkelijker
om de scholen te benaderen.

‘Ik durf die scholen meer te benaderen. Dat is een enorme stap vooruit. Je moet
een bescheiden houding aannemen. Ik ga niet naar een school omdat ik het zo
goed weet. Nee, wij zeggen: jullie weten wat er mankeert, dus vertel mij maar wat
ik erin kan betekenen.’

In gemeente 1 speelt het stadsdeelbestuur ook sinds het van kracht worden van goa

een belangrijke rol. Hier worden niet de kortere lijnen geprezen zoals in gemeente 3.
Het traject is volgens de ondervraagde schoolbestuurder en de stedelijk coördinator
juist veel trager geworden. Op stadsdeelniveau wordt er evenwel volgens de onder-
vraagde portefeuillehouder onderling goed samengewerkt.

Samenvattend is de indruk uit de gesprekken dat er met name in de beginfase van het
GOA-beleid veel wordt overlegd en ook wordt samengewerkt. Voor alle G4-gemeenten
geldt dat er al voor het goa een vrij goed gestructureerd overleg bestond tussen de
gemeente en besturen. 

In alle gemeenten wordt er druk gezocht naar een goede overleg- en samenwerkings-
structuur. Sommige gemeenten stellen een zeer breed netwerk samen waarin niet
alleen achterstandsscholen participeren, maar ook de scholen zonder achterstands-
leerlingen en vaak verschillende welzijnsorganisaties. De uitkomsten van die overleg-
gen worden volgens de ondervraagden vaak breed gedragen. Vooral waar het om een
wijkgerichte aanpak van problemen gaat of het starten van een brede school wordt er
door veel partijen samengewerkt. 

Maar het meer reguliere overleg in het kader van goa verloopt toch niet overal
even soepel. In sommige gemeenten zijn welzijn en onderwijs bijvoorbeeld nog sterk
gescheiden, terwijl het achterstandenbeleid een inzet van beide vraagt. Het WSNS-
beleid is nog overwegend ‘zuilsgewijs’ geregeld, terwijl er wel overlap is met het
GOA-beleid. 

Als de gemeente naast voorzitter van het oogo tevens regisseur is van het GOA-beleid
is dat een belangrijke hindernis voor een goede samenwerking. De samenwerking
verloopt duidelijk beter in gemeenten waar deze bestuurstaak is overgeheveld naar
een zelfstandig bestuur. Veel gemeenten hebben ook voor deze vorm gekozen. Toch
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hoeft ‘de dubbele-petten’ positie van de gemeente niet altijd een probleem op te leveren.
Maar de ondervraagde schoolbestuurders en schooldirecties van het bijzonder onder-
wijs hebben een duidelijke voorkeur voor scheiding van verantwoordelijkheden. Het
onderling vertrouwen in het lokale netwerk neemt daardoor toe. De positie van de
openbare scholen is in zo’n situatie niet bij voorbaat gunstiger dan die van de bijzondere
scholen.

6.2.3 Integraliteit van het beleid, een indruk van de gemeenten
‘Op papier is het plan helemaal integraal. Maar bestuurlijk moeten we daar natuurlijk
wel even aan wennen: twee wethouders die over elkaars geld beslissen. Ambtelijk
komen ze er wel uit, als ze merken dat de bestuurders integraal werken, lukt dat bij de
ambtenaren ook wel. Ook het veld verlangt integraliteit: ik kom als wethouder op een
school, ze beginnen dan over de voorschoolse periode en, hoewel dat mijn portefeuille
niet is, moet ik daar wel iets over kunnen zeggen. De school ziet de peuter niet als
een welzijnsprobleem, terwijl wij dat intern wel zo hebben opgedeeld’ (gemeente K,
wethouder).

Verschillende factoren zijn bevorderlijk voor een integraal beleid
De meeste ondervraagden vinden een breed samengestelde wethoudersportefeuille
wenselijk om tot integraal beleid te komen, gezien de inhoudelijke raakvlakken tussen
verschillende beleidsterreinen. Maar om diverse redenen zijn de portefeuilles soms
eenzijdig samengesteld. Een wethouder in gemeente B legt de complexe structuur in
de gemeente uit. 

‘Ik ben wethouder onderwijsachterstanden, mijn collega van de PvdA is wethouder
schoolgebouwen en de wethouder van een lokale partij is coördinerend wethouder
voor onderwijs. Dat is absoluut niet simpel ingedeeld. Het heeft een politieke reden:
we konden het anders niet eens worden over de portefeuilleverdeling. Voor een
integraal onderwijsbeleid vind ik het lastig. Maar in de situatie waarin we nu zitten,
werkt het prima. We hebben een overleg van de drie wethouders met alle ambte-
naren, dat eens in de drie maanden plaatsvindt.’

Een wethouder in gemeente J vindt een scheiding van beleidsterreinen juist gunstig.
Om politieke redenen zijn welzijn en onderwijs in gescheiden portefeuilles terecht-
gekomen.

‘Dat is heel bewust gedaan. De wethouder welzijn komt van het bestuurskantoor
openbaar onderwijs en om deze dan gelijk de portefeuille onderwijs geven, dat 
leek niet gewenst. Dat heeft niets met het beleid te maken, het zijn zuiver politieke
afwegingen. Je kunt integraliteit mijns inziens soms bevorderen door ze bij aparte
portefeuilles te plaatsen. Milieu en ruimtelijke ordening in één portefeuille zorgt er
bijvoorbeeld voor dat milieu altijd ondersneeuwt. Als je dat splitst, heb je dat pro-
bleem niet.’  
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Maar een integraal beleid heb je dan evenmin en de kans daarop is, volgens de onder-
vraagden, met over verschillende wethouders gespreide verantwoordelijkheden ook
minder groot.

Persoonlijke contacten en een lange geschiedenis van samenwerking zijn eveneens
bevorderlijk voor een integrale aanpak, zo vinden de respondenten.

Uit de survey bleek nog dat de grote steden en gemeenten die een onderwijsvoor-
rangsgemeente waren, een integraler beleid voeren dan andere gemeenten. Dat is ook
in gemeente L het geval, waar de wethouder zowel welzijn als onderwijs in de porte-
feuille heeft. In de praktijk wordt een integraal beleid als volgt gerealiseerd.

‘We kennen dus de netwerkstructuur met vier stuurgroepen en ik ben voorzitter
van al die stuurgroepen. Dat is niet om aan touwtjes te trekken, maar op die manier
blijf ik heel goed op de hoogte van alles wat er op het terrein leeft en speelt. En
omdat in al die organen bestuurders en uitvoerenden zitten, is dat een heel breed
scala en weet je wat er in de stad speelt. En daarnaast kennen we – en dat is eigenlijk
de spin in het web – een ambtelijke stuurgroep, het hart van het klavertje-viermodel.
Daar komen alle ambtenaren bij elkaar die op een of ander manier met jeugdbeleid
of onderwijsbeleid te maken hebben. Dat zijn ook mensen van de sociale dienst,
uit de sportsector, de coördinator veiligheidsbeleid, de coördinator minderheden,
alles wat op de een of andere manier raakvlakken heeft met het integraal jeugdbeleid
komt daar bij elkaar. Maandelijks vindt dat plaats, dan worden de nieuwe ontwik-
kelingen besproken en kunnen er nieuwe projecten aangekaart worden en vindt er
een integrale afweging plaats. Ik heb de indruk dat we met de integraliteit redelijk
goed de weg weten. Ik denk dat het ook blijkt uit onze planvorming. Sinds we mee-
doen met het grotestedenbeleid hebben we nooit een afzonderlijk plan gemaakt
voor onderwijs. We hebben onderwijs altijd een integraal onderdeel laten zijn van
jeugd en veiligheid.’   

Heeft in de ene gemeente de afstemming van onderwijs- en jeugdbeleid een historische
reden; in andere gemeenten is het een pragmatische reden. Een groot voordeel van
een integrale beleidsvoering is immers dat er met middelen geschoven kan worden.

‘Je hoort mij niet klagen, maar ik moet het wel telkens weer ergens anders vandaan
zien te halen. Daarom proberen we de link te leggen met het integraal jeugdbeleid,
zodat we ook met middelen kunnen schuiven. Bijvoorbeeld als ik het heb over voor-
schoolse educatie: ik heb een budget voor het jeugdbeleid, voor het goa en voor het
peuterspeelzalenwerk an sich, dan probeer ik die drie zaken op elkaar te matchen
zodat je dus de subsidiestroom wat door elkaar heen kunt laten werken. En dan
heb je uiteindelijk toch het resultaat dat je wilt’ (gemeente C, wethouder).

Diverse factoren staan een (volledig) integraal beleid in de weg
Dat veel gemeenten er (nog) niet in slagen een integraal beleid te voeren, heeft ver-
schillende redenen. Een van die redenen is dat de ambtelijke organisatie vaak nog
niet is aangepast aan de nieuwe vormen van (bestuurlijke) samenwerking.
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‘Er wordt op dit moment gekeken of de klassieke indeling met een bureau welzijn
met beleidsmedewerkers en een bureau onderwijs met beleidsmedewerkers, dat in
feite niet meer adequaat is voor dit soort typen beleid, veranderd kan worden’
(gemeente D, een beleidsmedewerker). 

Hoewel het beleid op papier volledig integraal is, is de praktijk soms anders. Een
schoolbestuurder in gemeente G ervaart bijvoorbeeld een sterke verkokering, terwijl
de gemeente zelf zegt een integraal beleid te voeren.

‘Ik ontdek ontzettend hoge schotten: sportstimulering, jeugd en welzijn, kunst en
educatie, gezondheid. Ik heb daar last van. Ik zou meer gebaat zijn met regelmatiger
contact tussen die mensen. Als ik kijk naar kunsteducatie: onderwijs en jeugd hebben
niet door wat daar op cultuur en kunsteducatie gebeurt. Ze kennen elkaar niet eens.
Inmiddels is er af en toe contact. Als je bedenkt dat er voor het primair onderwijs
voor zo’n 6 ton (gulden) aan kunsteducatie gesubsidieerd wordt, dan is dat toch
een vrij fors bedrag. Lokaal onderwijsbeleid beschrijft daar niets van. Dat is vreemd.
Het zou plezierig zijn als de schotten wat zakken en er iets aan ontkokering wordt
gedaan.’ 

De respondenten zien grote voordelen in een integrale benadering. In de praktijk is
dit evenwel lastig te realiseren, ook op het niveau van de school.

‘We zijn bezig om te zien of we een gezamenlijk wijkplan zouden kunnen maken
voor wsns, goa en ows (Open wijkschool), omdat er zoveel overlap is. Maar dat
ligt nog heel moeilijk; het is moeilijk om de verschillende kaders in elkaar te
schuiven. wsns is een curatief verhaal, goa is een preventief verhaal. Je moet de
doelstellingen daarin ontzettend helder houden, want er zijn veel overlappingen. Op
schoolniveau zou ik ontlast worden als het meer integraal naar mij toe zou komen,
dan kan ik het veel gemakkelijker vertalen’ (gemeente H, een schooldirecteur).

Een mogelijk nadeel van een integrale benadering is dat de coördinatielast toeneemt.
Daar staat tegenover dat een niet-integrale benadering meer problemen oplevert voor
de planlast. 

Een ondervraagde beleidsmedewerker in gemeente H vindt de samenwerking tussen
de afdelingen Onderwijs en Jeugd in de gemeente goed. Maar wijkgerichte projecten
en de plannen voor een open wijkschool vallen onder een andere directie en dat levert
extra planlast op. 

‘Dan zie je dat onderwijsachterstanden overal apart moeten worden opgenomen
en worden gerapporteerd. Ik vind dat soms een bureaucratische tussenlaag.’  

Toch noemen andere respondenten vooral de plannen voor een bepaalde buurt, een
brede school of andere wijkgerichte projecten als mogelijkheden om integraal te 
werken.
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Een andere hindernis doet zich voor in twee grote steden die toch een overwegend
integraal beleid voeren. In gemeente 3 valt welzijn onder de verantwoordelijkheid van
de deelgemeenten, maar blijft het onderwijs de verantwoordelijkheid van de centrale
stad. In gemeente 1 kunnen de vele stadsdelen maar moeilijk tot overeenstemming
komen. Meer actoren in de overleg- en besluitvormingsstructuur, betekent immers ook
meer belangen te verdedigen, wat een eenduidige visie en richting in de weg staat. 

Iets soortgelijks geldt ook voor de bovengemeentelijke samenwerking. In de interviews
bleek een aantal respondenten betrokken te zijn bij het opstellen van een integraal
zorgplan in het kader van wsns en goa. Een schoolbestuurder in gemeente B legt
evenwel uit waarom de samenwerking tussen goa en wsns doorgaans niet goed van
de grond komt.

‘Bij het samenwerkingsverband van het WSNS-beleid zijn ook andere gemeenten
betrokken. Er wordt steeds gezegd dat er meer integratie moet komen tussen het
gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid en het WSNS-beleid. Daar is op dit
moment nog te weinig samenhang. Het probleem is dat je binnen het overleg met
het federatief samenwerkingsverband met andere besturen en met andere
gemeenten te maken hebt dan bij goa en dat maakt het vaak moeilijker. Het over-
leg met het federatief samenwerkingsverband brengt andere belangen naar voren,
namelijk ook die van andere gemeentes. Hetzelfde geldt ook voor beleid over het
onderwijs aan woonwagenkinderen. Dat is ook weer bovengemeentelijk.’

Volgens de survey kwam bovengemeentelijke samenwerking nog nauwelijks van de
grond. Uit ander onderzoek blijkt dat een bestuurlijk-organisatorische samenwerking
tussen goa en wsns bij 40% van de aldaar onderzochte cases voorkwam (Annevelink
et al. 2000). Meestal betrof het een formeel en soms een informeel overleg. Uit dat
onderzoek bleek dat de volgende zaken een goede afstemming tussen beide terreinen
weliswaar hinderen, maar volgens de onderzoekers niet doorslaggevend hoeven te zijn:
– De lokale overheid speelt formeel geen rol in wsns.
– Er is sprake van gescheiden geldstromen.
– Samenwerkingsverbanden wsns zijn (vaak) gemeente-overstijgend.
– wsns heeft betrekking op alle scholen in de gemeente; het goa veelal slechts op

enkele (Annevelink et al. 2000).1

Samenvattend blijkt uit deze impressie dat integraal beleid zeker nog geen vanzelf-
sprekende zaak is. Een voorwaarde om tot een lokaal integraal beleid te komen is
uiteraard dat men daar ook de noodzaak van inziet. Veel respondenten geven aan
inhoudelijke raakvlakken te zien tussen de verschillende beleidsterreinen. Maar uit-
eenlopende belangen, een niet integraal werkende ambtelijke organisatie en een
bestuurlijke scheiding in portefeuilles en verantwoordelijkheden, staan vergaande
vormen van samenwerking en afstemming vaak in de weg. Dat zou een kwestie van
tijd en gewenning kunnen zijn, aangezien de gemeenten die bijvoorbeeld al jaren een
grotestedenbeleid voeren daar beter in lijken te slagen. Anderzijds zullen politieke
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overwegingen bij de verdeling van portefeuilles natuurlijk altijd een rol blijven spelen,
ook al zouden er inhoudelijk goede of betere redenen zijn om verwante beleidsterreinen
bijeen te houden.

Een mogelijke verklaring voor de bevinding uit de survey dat de G21 een integraler
beleid voeren dan de G4, is de extra bestuurlijke laag van deelgemeenten en stadsdelen
in deze G4-gemeenten. Het betekent dat hier nog meer partijen tot overeenstemming
moeten zien te komen. De algemene indruk uit de interviews is dat het streven naar
een integraal beleid leidt tot meer overleg, met als doel overeenstemming tussen alle
betrokkenen. De noodzaak van een goede coördinatie neemt eveneens toe.

6.3 Sturing en regie

In deze paragraaf staat de vraag centraal hoe het lokale bestuur samen met andere
relevante actoren als de schoolbesturen en scholen tracht het GOA-beleid uit te voeren.
Gemeenten kunnen onderling verschillen in de mate waarin initiatieven in het beleids-
proces of van de gemeente – als lokale overheid – komen, dan wel vanuit het onder-
wijsveld zelf of bijvoorbeeld van de welzijnsinstellingen. Ook kan er variatie zitten in
de mate waarin het veld actief in het beleidsproces wordt betrokken en het wel of niet
inzetten van eigen gemeentelijke middelen in het beleid.

In de survey is gekeken hoe de gemeente inhoud geeft aan de regierol: was dat 
top-down of bottom-up of is dat eerder een interactieve beleidsvoering? Voor de gemeente-
lijke regierol golden in deze fase van het onderzoek de volgende indicatoren: heeft de
gemeente zelf een lokale situatieschets opgesteld, of deed het onderwijsveld dit, dan
wel een externe organisatie of een adviesbureau. Er is gekeken of het initiatief voor
het inhoudelijk voorbereiden van het gemeentelijk onderwijsachterstandsplan van de
gemeente kwam, vanuit het veld, of vanuit een andere instelling.

Een andere onderzochte indicator voor de sturingswijze van gemeenten was de
mate waarin maatschappelijke organisaties of instellingen betrokken zijn geweest bij
de totstandkoming van het GOA-plan, en of bijvoorbeeld ook ouders op één of andere
manier werden betrokken bij het beleid.

Een mogelijke handicap voor het optimaal kunnen vervullen van de regisseursrol is
de situatie – zoals hiervoor al werd geconstateerd – dat de gemeente tevens het bestuur
vormt van het openbaar onderwijs. Een onafhankelijke positie is dan niet langer
gegarandeerd.

Het inzetten van gemeentelijke middelen werd in de survey eveneens als een 
positieve sturingsindicator beschouwd. De gemeente vergroot de beleidsruimte op
het terrein van de onderwijsachterstandsbestrijding, door het inzetten van middelen
waarover ze vrij kan beslissen. Verder is het inzetten van eigen, extra middelen naast
de reeds toegekende rijksmiddelen, ook nog op een andere manier van betekenis. Het
feit dat de gemeente zelf het beleid een financiële impuls geeft, kan op alle relevante
actoren in het proces het effect hebben dat ze zich aan het beleid committeren (vgl.
Van der Wouden et al. 1994).
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6.3.1 De regierol van de gemeente volgens de survey
In de survey bleek de rol van het gemeentebestuur in het beleidsproces goa per
gemeente te verschillen. Globaal kon meer dan de helft (129) van de gemeenten als
actief sturend en duidelijk initiatief nemend getypeerd worden. In 51 gemeenten stelde
het gemeentebestuur zich daarentegen terughoudend op en gaf het veld de ruimte om
het beleid ‘van onderaf ’ te definiëren. In de overige gemeenten kwamen combinaties
van beide rollen voor: zowel bottom-up- als top-down-initiatieven kenmerkten het beleid.

Er is vooral naar twee stappen in het beleidsproces gekeken: het opstellen van een
lokale situatieschets en het opstellen van het concept GOA-plan. De meeste gemeenten
namen bijvoorbeeld zelf het initiatief voor een lokale situatieschets die voorafgaat aan
het opstellen van het GOA-plan. Het initiatief voor het inhoudelijk voorbereiden van
het GOA-plan kwam eveneens overwegend van de gemeente; in veel mindere mate was
dit een taak voor de schoolbesturen of andere instellingen (tabel E.16).

Wel bleek dat de gemeenten in de planvorming op ruime schaal diverse maatschap-
pelijke organisaties en instellingen hebben betrokken. Deze inspraak leidde tot een
inhoudelijk uitgebreider en breder onderwijsachterstandenbeleid.

Uit de survey bleek tevens dat waar gemeenten een sterke regie voeren het beleid
‘integraler’ is dan in gemeenten waar de scholen en instellingen het initiatief nemen.
Maar het meest gunstig voor een integrale beleidsvoering leek de situatie waarin
zowel top-down- als bottom-up-initiatieven plaatsvinden.

6.3.2 Invulling van de gemeentelijke regierol, een indruk van de gemeenten
De rol van de gemeente in het beleidsproces kon in de survey slechts beperkt worden
onderzocht. De interviews boden meer mogelijkheden om de rol en participatie van de
verschillende actoren in het netwerk aan de orde te stellen. Hoe geven gemeenten in
de praktijk inhoud aan de regierol en is het wellicht mogelijk om iets over de sturings-
ambitie van gemeenten te zeggen? Hier volgt per gemeente een korte omschrijving.

Gemeente A
De gemeente heeft enkele initiatieven ontplooid. Afgaand op het verhaal van de 
wethouder en ambtenaar is de regierol echter nog weinig ingevuld in gemeente A. De
grootste winst vindt de gemeente dat men de besturen ‘van een andere kant heeft leren
kennen’ en dat de afstand tot de besturen kleiner is geworden. Bovendien is men bezig
het GOA-beleid wat meer af te stemmen op het overige beleid. Er zijn in het gesprek
geen duidelijke indicaties van een sturingsambitie: de gemeente wil wel, maar weet
nog niet hoe en wat, zo is de indruk. Een schoolbestuurder in gemeente A heeft veel
kritiek op de rol van de gemeente. De rol van de gemeente wordt ter discussie gesteld,
deze zou te veel top-down zijn: inhoudelijk maar ook organisatorisch acht de bestuurder
de gemeente niet deskundig. Zelfs de rol van geldschieter wordt niet naar wens
ingevuld.
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‘Ze willen best een aantal dingen, maar ze weten niet hoe ze het moeten aanpakken.
Ze gebruiken de deskundigheid van de scholen onvoldoende. Ze zien het als “de
scholen vragen geld uit ons potje”, dan gaat die hand weer op de knip.’

Gemeente B
In gemeente B neemt de gemeente initiatief, maar laat ruimte voor een inbreng ‘van
onderaf ’. De gemeente wil evenwel duidelijk sturen op inhoud en op effectiviteit van
het beleid. ‘Vage plannen’ worden bijvoorbeeld niet goedgekeurd. De gemeente is bereid
negatieve beslissingen te nemen en ‘bestuurlijk-organisatorische knopen door te
hakken’. Echte controle op de uitvoering vindt evenwel niet plaats.

Gemeente C
De gemeente ontplooit initiatieven, het veld is vertegenwoordigd in een regiegroep.
Er is sprake van interactief beleid, maar men moet erg wennen aan elkaars rol. De
gemeente C zegt te sturen op afstand, maar probeert de regierol ook inhoudelijk in te
vullen. Door het veld wordt de gemeente vaak slechts als geldschieter benaderd. De
inhoudelijke sturing wordt volgens de gemeente verder bemoeilijkt doordat men erg
weinig middelen heeft. Aarzelend probeert de gemeente enige controle op de besteding
van de schoolgebonden middelen uit te oefenen, maar dat wordt als bedreigend ervaren.
Bovenal wil de gemeente de goede samenwerking niet op het spel zetten.

Een schoolbestuurder verwijt de gemeente niet voldoende te sturen. Het ontbreekt
de gemeente aan deskundigheid en de gemeente is ‘erg behoudend’. Te veel GOA-
middelen zijn volgens de bestuurder daarom nog niet besteed. 

Gemeente D
De gemeente heeft het initiatief genomen voor het opzetten van werkgroepen en deze
door externe adviseurs te laten begeleiden. Gemeente D heeft weinig geld en zelf weinig
kennis en ervaring. De gemeente ziet als regisseur wel mogelijkheden om samenhang
in beleidsinitiatieven tot stand te brengen, zoals met het jeugdbeleid. Al met al is de
regierol nog weinig ingevuld. De regie mag volgens de schoolbestuurder veel sterker
worden gevoerd door bijvoorbeeld verantwoording te vragen aan de besturen hoe zij
hun middelen inzetten. Het is nu allemaal nog te vrijblijvend.

Gemeente E
Over de invulling van de regierol is uit de gesprekken slechts weinig informatie 
gekomen. Net als in gemeente D lijkt de regierol in gemeente E nog weinig ingevuld
te zijn. Wel heeft de gemeente de netwerkconstituering opgepakt en getracht zoveel
mogelijk instellingen bij het beleid te betrekken. Het plan is door een extern advies-
bureau geschreven. Het lijkt er niet op dat de gemeente ook inhoudelijk sterk wil sturen.
Volgens een ondervraagd schoolbestuurder hangt voor acceptatie van de gemeentelijke
regierol veel af van de persoon van de wethouder. In de huidige wethouder heeft de
bestuurder vertrouwen: het is niet iemand die het openbaar onderwijs zal bevoordelen.
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Dat het beleid nog niet goed van de grond is gekomen, ligt volgens de schoolbestuurder
aan de vele ambtelijke wisselingen. De wethouder zou meer bevestiging willen van
het Rijk.

‘Als gemeente zoek je, zit ik op de goede weg? Ben ik goed bezig? Ik vraag me wel
eens af: is dit dan wat u wil rijksoverheid, is dit wat u zich voorstelt?’

Gemeente F
Gemeente F lijkt de regie van beleid eveneens weinig voortvarend aan te pakken. Er
fungeert een platform voor goa met drie buurgemeenten. Het platform lijkt bepalend
voor het beleid te zijn. Een extern adviesbureau heeft het GOA-plan geschreven. De
wethouder van gemeente F ziet eigenlijk weinig verschil met de situatie vóór goa: er
is nu alleen minder geld beschikbaar. ‘Meer woorden, minder geld’, zo vat de wet-
houder het eigen beleid samen. De gemeente initieert wel, volgens een ondervraagde
schooldirecteur, financiert ook, maar staat toch vooral aan de zijlijn.

Gemeente G
De gemeente neemt initiatief en stuurt, maar probeert duidelijk het veld erbij te betrek-
ken. Gemeente G stelt middelen ter beschikking als de scholen zelf ook middelen
inzetten conform het GOA-plan. Volgens een schoolbestuurder wordt er goed geluisterd
naar het veld, men noemt de houding van de gemeente ‘coöperatief ’. Er is duidelijk
sprake van een interactieve sturingswijze. De gemeente stelt subsidie beschikbaar
voor structurele werkgroepen in het kader van goa. Vroeger moest men zulk werk
erbij doen, maar dit is, volgens de schoolbestuurder, ‘een stimulans voor het lokaal
onderwijsbeleid’. 

Gemeente H
Gemeente H is van mening dat zij het beste zelf de regie kan voeren en neemt de regie
dan ook duidelijk ter hand. Niet alleen door de overleggen voor te zitten, maar ook juist
door inhoudelijk te sturen. Alleen zo is het mogelijk de zaken goed op elkaar af te
stemmen. De gemeente wil ook de resultaten van het beleid meten. Er is een duidelijke
structuur van overleg tussen scholen, schoolbesturen en gemeente. Het beleid is inter-
actief. De gemeente stuurt primair op inhoud, is resultaatgericht en hecht waarde aan
de effectiviteit van het beleid.

Gemeente i
Gemeente i neemt initiatief en lijkt top-down te willen sturen. Men hecht echter veel
waarde aan een goede verstandhouding met het veld. Daaraan is de gemeente uitein-
delijk meer gelegen dan aan bijvoorbeeld een controlerende rol in de uitvoering. Een
schoolbestuurder in de gemeente vindt het GOA-plan nog weinig bepalend voor het
beleid. Het gaat volgens de schoolbestuurder ‘eigenlijk alleen om de verdeling van de
centen’. De sturingsambitie van de gemeente wordt vooral gekenmerkt door het streven
naar consensus en het faciliteren van de uitvoering. De gemeente vindt het lastig
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inhoud aan de regierol te geven: de acteurs zijn eigenzinnig en de gemeente heeft te
weinig middelen in handen om de regierol krachtig ter hand te nemen.

‘Het wegzetten van de regierol is door de overheid nogal makkelijk gedaan. De
overheid heeft gedacht: op locatie kunnen ze dat allemaal makkelijk overzien, dus
deregulering, we geven de gemeente wat geld en maken hen verantwoordelijk, want
we willen toch hebben dat iemand verantwoordelijk is, we willen toch iemand aan
kunnen spreken. Ze hebben liever met één gemeente te maken dan met 25 school-
besturen. Allemaal begrijpelijk. Maar neem nou een simpele Cito-toets. Dat moet
je als gemeente iedere keer bevechten. Dat gevecht wordt in onze gemeente geleverd,
dat gevecht wordt in gemeente X geleverd, iedere keer moet er weer iets bevochten
worden. Ik heb nog nauwelijks gehoord dat er gemeenten zijn waar dat gladjes
verloopt. Dat mis ik dus duidelijk in de regierol. De rol zelf is niks mis mee, maar
het kader waarbinnen je dat moet doen, dat is voor verbetering vatbaar.’ 

Gemeente J
Gemeente J stuurt primair op het faciliteren van de uitvoering en hecht waarde aan
het creëren van voorwaarden waaronder instellingen hun taken kunnen uitvoeren.
Daarvoor is ook een procesmanagementteam in het leven geroepen waarin onderwijs
en welzijn zijn vertegenwoordigd en waarin ook zaken beslist worden. De gemeente
heeft de eindbeslissingsbevoegdheid, maar als het procesmanagement negatief beslist
dan gaat het niet door, volgens een schoolbestuurder. De gemeente zoekt creatief naar
mogelijkheden om de sturing via gemeentelijke middelen te verruimen. Zij hanteert
een ‘voor wat, hoort wat’-faciliteringsstrategie en controleert de besteding van die
middelen. Een schoolbestuurder uit gemeente J:

‘De scholen ervaren het soms als: voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten,
maar wel het uiterste van ons verwachten. De gemeente heeft gezegd “we willen er
een beetje vat op houden, daarom willen we dat de scholen hun uren inzetten op
declaratiebasis”. Maar dat werkt in de praktijk helemaal niet. Voorheen hebben we
dan ook gekozen voor het structureel inzetten van middelen. Daarom zijn we vorig
jaar in een vervelend pakket terechtgekomen. Scholen konden door onderbezetting
niet aan bepaalde bijeenkomsten meedoen of activiteiten niet uitvoeren. Nu zegt
de gemeente “dat geld brengen we in mindering, dat korten we weer op het bedrag
van dit jaar”.’

Wel is het zo dat ‘de lijnen kort zijn’, volgens de schoolbestuurder. 
‘Een telefoontje naar de wethouder en je zit over een uurtje al te praten. De
gemeente is heel gevoelig voor argumenten.’ 

Gemeente K
De relatie tussen de gemeente en het veld was slecht. De schooldirecteur is bijzonder
negatief over de rol van de gemeente. 
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‘De vorige wethouder had zoiets van: eindelijk hebben we er iets over te vertellen,
nu zullen we daar eens gebruik van maken. Regie werd vertaald in: wij zijn de baas!’

Sinds de start van het goa-beleid is de relatie langzamerhand wel iets verbeterd, maar
deze is nog steeds niet optimaal. De gemeente heeft duidelijk de wens een interactief
beleid te voeren. Twee zaken zijn in de sturing relevant volgens de gemeente: de
gemeente beschikt over geld – zonder middelen kun je niet sturen – en de school-
besturen ‘moeten willen’. De besturen gunnen de gemeente de zo gewenste inhoude-
lijke invloed op het beleid echter niet en zien de gemeente slechts als ‘randvoorwaar-
delijk financier’. De sturingsambitie van de gemeente blijft noodzakelijkerwijs beperkt,
een dirigistische (top-down) of meer inhoudelijke en controlerende rol lijkt zonder
de medewerking van de besturen niet goed te realiseren.

Gemeente L
In het begin was er ook in gemeente L wantrouwen tussen het veld en de gemeente.
De gemeente heeft erin geïnvesteerd om de contacten te verbeteren. Er wordt grote
nadruk gelegd op consensus en een goede sfeer tussen de actoren. De gemeente wil
een interactief beleid voeren. Bij de gemeente zijn twee procesmanagers in dienst: ‘in
feite het sluitstuk van onze regiefunctie’. Deze managers zien erop toe dat de juiste
partijen met elkaar om de tafel zitten en bewaken de voortgang. Visie moet echt van
de gemeente zelf komen, bij scholen ontbreekt het daaraan volgens de gemeente. De
sturingsambitie van de gemeente wordt gekenmerkt door de grote waarde die men
aan consensus hecht. 

Gemeente 1
In gemeente 1 moet onderscheid worden gemaakt tussen stedelijke aansturing en
aansturing op stadsdeelniveau. De gemeente heeft een sterk sturende rol. De scholen
en de besturen stellen wel samen het plan op, er is sprake van een ‘collectieve afspraak’.
De besturen hebben moeite met de rol van de gemeente: men was gewend de zaken
zelf te regelen. De gemeente stuurt, maar probeert de zaken van onderaf vorm te geven:
daar worden subdoelen en streefcijfers vastgesteld. Daarna wordt de voortgang
gecontroleerd, monitoring maakt deel uit van de regierol van de gemeente. Bovendien
kent de gemeente een sanctiebeleid, dat overigens nog niet is toegepast.

‘Het model in gemeente 1 kent vele lagen, waarbij de onderste laag toch het idee
heeft hun eigen beleid te kunnen maken. Maar als we de contouren maar breed
genoeg zetten, dan heeft de wethouder toch de regie’ (stedelijk GOA-coördinator).

Gemeente 2
In gemeente 2 ontstonden er wrijvingen tussen de besturen en de gemeente, toen deze
daadwerkelijk de regierol kreeg. De wethouder vindt het een goede zaak dat de
gemeente de regie krijgt: ‘De inrichting van het reguliere onderwijs is een publieke
zaak’. De wethouder wil invloed op de besteding van middelen volgens de in het
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GOA-plan vastgelegde doelen, maar wil slechts op afstand sturen: ‘Ik hecht zeer aan
het primaat van de scholen’.

De ondervraagde schoolbestuurder vindt het geheel moeizamer verlopen nu de
gemeente de middelen heeft en is kritisch.

‘Ik heb gemerkt dat het stadhuis de neiging heeft een mini-Zoetermeer te worden.
In eerste instantie hebben ze alles dichtgeregeld, maar door die discussie intensief
te voeren kunnen we op onderdelen wel invloed uitoefenen. Je kunt het stadhuis
ook veel sneller aanspreken dan het ministerie en als het echt nodig is, zijn er dan
ook wel middelen te vinden. Maar de energie moet vooral van onze kant uitkomen.
De afdeling Onderwijs heeft nu niet direct de neiging om naar inhoudelijke ver-
nieuwing te kijken.’

Gemeente 3
De schaal van de stad, het grote aantal besturen en de deelgemeenten die wel de 
zeggenschap over welzijn, maar niet over onderwijs hebben vormen in gemeente 3
net als in gemeente 1 een complexiteit voor het GOA-beleid. De gemeente heeft met
het goa voor een andere rol gekozen. Men stuurt, maar op afstand. 

‘Een grote verandering is dat we die regierol nemen. Maar we doen ook niet meer
dan dat. We waren eerst veel meer projectleider, je ging er zelf energie in stoppen.
Nu proberen we wat de uitvoering betreft op afstand te blijven, al moeten we ons
er soms toe dwingen’ (portefeuillehouder). 

Een verwijt van de schoolbesturen is dat de gemeente te veel overlaat aan de ambtena-
ren, ‘de vijfde macht’ genoemd door de ondervraagde schoolbestuurder. De centrale
stad zelf zou van de schoolbestuurder juist wat vaker mogen sturen.

6.3.3 Samenvatting gemeentelijke regie
Ondanks alles zijn de respondenten overwegend enthousiast over de decentralisatie.
Vooral de wethouders in de grote steden willen graag de regie voeren:  

‘Hoe meer regie, hoe beter, ik ben een overtuigd lokalista, zeker ook op het gebied
van onderwijsachterstandenbeleid’ (gemeente H, wethouder).

De sturingsambitie van de gemeenten loopt sterk uiteen. Het algemene beeld is als
volgt. De gemeenten die nog geen ervaring hadden met het onderwijsvoorrangsbeleid
proberen aarzelend invulling te geven aan de regierol, maar deze blijft vooralsnog
weinig ingevuld. Maar er zijn meer gemeenten die wel enkele initiatieven ontplooien,
maar waarvan een krachtige regie geen sprake is. Sommige van zulke gemeenten bleken
volgens de survey externe deskundigheid in te huren om het GOA-beleid te initiëren. 

Bij de G21-gemeenten is er wél sprake van een krachtige regie (met name in
gemeente G en H). In de G21 wil de gemeente een interactief beleid voeren waarbij
het veld duidelijk wordt betrokken in de plannen en besluiten. 
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De schoolbesturen in de G4 waren gewend een eigen beleid te voeren en hebben nu
moeite de invloed van de gemeente te accepteren. 

Sommige gemeenten is alles gelegen aan goede verhoudingen tussen gemeente en
de schoolbesturen, men wil deze relatie niet op het spel zetten. Dan desnoods maar
minder invloed in het beleidsproces. 

Dat de interactieve beleidsvoering niet overal slaagt, heeft te maken met een soms
moeizame relatie tussen de gemeente en de schoolbesturen. De besturen accepteren
niet altijd een inhoudelijke bemoeienis van de gemeente. De rol van de gemeente blijft
in dat geval beperkt tot ‘de partij die over de centen gaat’, wat voor een ambitieuze
gemeente (lees: wethouder) niet acceptabel is. 

Gebrek aan voldoende middelen om te kunnen sturen, is volgens de ondervraagden
eveneens een factor die de regierol van de gemeente sterk beperkt. In paragraaf 6.4
wordt daarom dieper ingegaan op de voor goa beschikbare middelen en hoe ze worden
besteed. 

6.4 Middelen en maatregelen

Een belangrijk punt van kritiek bij de evaluatie van het voormalige onderwijsvoorrangs-
beleid was dat de middelen die expliciet bedoeld waren om onderwijsachterstanden
te voorkomen en te bestrijden (de gewichtengelden, de gelden van de regeling voor
culturele minderheden en anderstaligen (cumi-gelden) en de gebiedsgelden) te weinig
gericht zouden zijn ingezet (Mulder 1996). De Algemene Rekenkamer die op verzoek
van de Tweede Kamer een onderzoek uitvoerde naar de rechtmatigheid en doelmatig-
heid van de besteding van de middelen ter bestrijding van onderwijsachterstanden
(tk 2000/2001), constateerde dat er nauwelijks informatie beschikbaar is op welke
wijze de schoolgebonden middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden
worden ingezet. 

Bij de totstandkoming van de Wet goa vreesde de Onderwijsraad dat ook onder
regie van de gemeenten een meer gerichte inzet van deze middelen nog onvoldoende
gegarandeerd zou zijn (Uitleg 1996). De staatssecretaris verwachtte daarentegen dat
met de decentralisatie een gerichte inzet van de middelen juist zou worden gestimu-
leerd door de besluitvorming hierover te verbinden aan het GOA-plan. De gemeente-
raad dient dit vast te stellen na het op overeenstemming gerichte overleg (oogo) met
de bevoegde gezagsorganen (tk 1995/1996). Via het oogo kunnen de scholen, of
beter gezegd hun besturen, invloed uitoefenen op de doeleinden van het beleid en op
de verdeling van beschikbare middelen. Scholen moeten de schoolgebonden middelen
(gewichtengelden) overeenkomstig de genoemde doelen van het GOA-plan inzetten.
Doen ze dat niet, dan kan de gemeente in principe sancties toepassen. Met het GOA-
plan heeft de gemeente dus een belangrijk beleidsinstrument in handen. De wens van
en noodzaak voor de gemeente om toezicht te houden op de besteding van de school-
gebonden middelen lijkt daarmee evident.
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Een van de verwachtingen bij de decentralisatie van onderwijsachterstandenbeleid
was bovendien dat meer gemeenten ertoe zouden overgaan om, in aanvulling op de
doeluitkering van het Rijk, zelf middelen hiervoor in te zetten. Uit de evaluatie van
het sociale-vernieuwingsbeleid blijkt dat het inzetten van een gemeentelijk budget
voor onderwijs een belangrijke stimulans vormt voor samenwerking tussen gemeente,
scholen en welzijnsinstellingen (Van der Wouden et al. 1994). De sturingsmogelijk-
heden van de gemeente worden erdoor vergroot en de beleidscoördinatie lijkt beter
gegarandeerd. In het kader van de sociale vernieuwing concludeerden de auteurs:
‘Kennelijk zijn de extra financiën voor de schoolbesturen het noodzakelijke “bind-
middel” aan het gemeentelijk beleid’ (Van der Wouden et al. 1994: 266).

In deze paragraaf staat de besteding centraal van de middelen die voor goa beschikbaar
zijn en zal worden onderzocht welke van hiervoor genoemde verwachtingen waar zijn.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de omvang en samenstelling van het GOA-
budget en de consequenties van deze verschillen in uitgangspositie; op de wijze waarop
de schoolgebonden middelen worden ingezet; en of de gemeente grip heeft op dat
proces.

6.4.1 Omvang en samenstelling van het GOA-budget
Uit de survey bleek dat een gemeentelijke financiële impuls – dus het inzetten van eigen
middelen van de gemeente – samengaat met een meer integrale beleidsvoering. Dit
ging zeker op voor alle lokale onderwijsbeleidsterreinen, maar gold in mindere mate
ook voor de integraliteit van het overige lokale beleid. Er gaat dus kennelijk een sti-
mulerende en bindende werking uit van het inzetten van eigen middelen, gekoppeld
aan een duidelijke sturing door de gemeente.

Daarnaast is uiteraard ook de omvang van het budget van invloed op welke manier
gemeenten inhoud kunnen geven aan het GOA-beleid. Tabel 6.1 geeft de rangorde weer
van het budget dat de onderzochte gemeenten in 1999 ter beschikking stond voor de
bestrijding en preventie van onderwijsachterstanden. Het budget van de grote steden
overtreft dat van de overige gemeenten in ruime mate.

Grotere gemeenten zijn bovendien beter dan kleinere gemeenten in staat (uit andere
bronnen) extra middelen voor het beleid te genereren. Bekend is dat alle hier onder-
zochte gemeenten zelf ook middelen inzetten. De survey liet zien dat meer dan de
helft van de onderzochte gemeenten dat doet. Hoeveel ze aan het hier vermelde budget
toevoegen, is helaas niet bekend geworden.2

Het is evenwel niet gezegd dat de gemeente invloed heeft op de besteding van dit
totale budget. Een ‘directe’ sturingsmogelijkheid heeft de gemeente eigenlijk alleen
via de GOA-middelen en de eventuele eigen middelen. De gewichtengelden worden
niet aan de gemeente uitgekeerd maar aan de scholen.
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Tabel 6.1 Rangorde omvang budget (van hoog naar laag) en aandeel GOA-middelen 

(x 1.000 euro)

percentage GOA-middelen
gemeente totale budgeta GOA-middelen van het totale budget

1 58.364 11.003 19
3 52.902 10.316 19
2 31.399 6.400 20
H 4.719 1.110 24
G 4.723 1.778 38
K 3.173 709 22
L 1.930 310 16
i 1.809 189 10
J 1.110 264 24
B 713 193 27
C 644 4 < 1
D 593 95 16
A 363 10 3
F 222 53 24
E 179 36 20

a Som van de gewichtengelden BO, cumi-gelden (s)VO, OALT-middelen en GOA-middelen, maar exclusief 
gemeentelijke middelen.

Bron: SCP (GOA’99)

De onderzochte gemeenten proberen het budget voor goa wel te verhogen door elders
middelen vrij te maken. De wethouder uit gemeente A die nauwelijks GOA-middelen
heeft:

‘We vinden het heel spijtig dat in de criteria van het ministerie geen rekening wordt
gehouden met de bijzondere positie van een gemeente aan de rand van een grote
stad. We hebben het GOA-bedrag zelf al verdubbeld van 23.000 (gulden) naar
46.000 (gulden) en bij de laatste begrotingsvergadering hebben we per 2001
115.000 (gulden) vrijgemaakt voor het onderwijsachterstandenbeleid, met name
voor het voortgezet onderwijs, waar steeds meer leerlingen extra zorg nodig hebben.
We zijn nu met het onderwijs in overleg hoe we dat het beste gestalte kunnen geven.
Het onderwijs wil allerlei leuke dingen doen, maar wij staan erop dat we eerst weten
wat ze met de cumi-middelen doen. Het is niet zo dat we zomaar klakkeloos die
115.000 (gulden) beschikbaar stellen. Zo hebben we een drukmiddel om ook zicht
te krijgen op dat wat ze zelf al doen.’

Andere gemeenten zijn eveneens van mening dat eigen middelen een krachtig sturings-
middel in het beleid vormen.

‘De gemeente zag het wetsontwerp goa als een duidelijk instrument om beleid te
kunnen maken, in die zin is dat ook opgepakt. In die periode (1995, 1996) was ik
nog raadslid en heb ik als raadslid het initiatief genomen om daar structureel geld
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voor vrij te maken. Je moet als wethouder geld hebben, want anders heeft de wet-
houder niets te zeggen. Dat zeg ik ook tegen de staatssecretaris: je kunt wel als
gemeente de regie krijgen, maar zonder geld heb je niets te bieden. Dat is ook een
van de redenen waarom gemeenten angstvallig aan de huisvestingsmiddelen vast-
houden: om greep te krijgen op het beleid’ (gemeente K, wethouder).

Als men – de eventueel eigen middelen van gemeenten even buiten beschouwing
latend – let op de verhouding tussen de middelen waarover de gemeente directe en
slechts indirecte zeggenschap heeft, dan ziet de rangorde van de vijftien gemeenten
er heel anders uit. Uit figuur 6.1 valt op te maken dat de sturingsmogelijkheden voor
sommige gemeenten wel heel beperkt zijn. 

In de gemeenten A, C, D, i en L maken de middelen voor goa niet meer dan 16%
van het hier vermelde budget uit. Met name de gemeenten A en C lijken voor een
onderwijsachterstandenbeleid volledig afhankelijk te zijn van de mate waarin scholen
de gewichtengelden ook overeenkomstig het plan zullen inzetten. In de gemeenten
C, i en L heeft de gemeente nog wel een mogelijkheid om via deze middelen iets te
sturen, mits de middelen voor oalt voor taalondersteuning worden ingezet.

Het gunstigst voor een door de gemeente gestuurd beleid lijkt de situatie in
gemeente G te zijn.

Bron: SCP (GOA'99) 

Figuur 6.1 Samenstelling budget (exclusief eigen middelen gemeente) voor onder-
wijsachterstandsbestrijding per onderzochte gemeente (in procenten)
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Ook al is het aandeel GOA-middelen relatief groot, dan nog zal het lastig zijn om een
krachtig beleid te voeren als het totale budget beperkt is. Het relativeert de gunstige
rangorde van de gemeenten E en F in tabel 6.2 . 

Tabel 6.2 Percentage GOA-middelen van totale budget (in 1.000 euro) per gemeente, 

van laag naar hoog

percentage GOA-middelen
gemeente totale budgeta GOA-middelen van het totale budget

C 644 4 < 1
A 363 10 3
i 1.809 189 10
L 1.930 310 16
D 593 95 16
3 52.902 10.316 19
1 58.364 11.003 19
E 179 36 20
2 31.399 6.400 20
K 3.173 709 22
F 222 53 24
J 1.110 264 24
H 4.719 1.110 24
B 713 193 27
G 4.723 1.778 38

a Som van de gewichtengelden BO, cumi-gelden (s)VO, OALT-middelen en GOA-middelen, maar exclusief 
gemeentelijke middelen.

Bron: SCP (GOA’99)

De totale omvang van het budget voor goa tezamen met een gunstige verhouding
tussen de middelen waar de gemeente directe zeggenschap over heeft en de middelen
die naar de scholen gaan – en waarover de gemeente dus slechts indirect, via het GOA-
plan enige zeggenschap heeft – zijn in de beleidsvoering voor de gemeente van belang.

6.4.2 Inzet van de gewichtengelden en toezicht op de besteding daarvan

Hoe zetten de scholen de gewichtengelden in en met welke argumenten?
Driessen (2001) laat zien dat de overgang van ovb naar goa vooralsnog niet tot een
andere besteding van de schoolgebonden middelen heeft geleid.3 Op ruim een tiende
van de scholen worden de middelen ingezet voor klassenverkleining, op bijna twee
derde voor klassenverkleining plus specifieke activiteiten en op bijna een kwart 
uitsluitend voor specifieke activiteiten (Driessen 2001). Ook de hier onderzochte
gemeenten blijken een deel van de middelen in te zetten voor klassenverkleining
(tabel 6.3). 
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De respondenten geven uiteenlopende argumenten waarom de middelen wel of juist
niet mogen worden ingezet voor klassenverkleining. Een schooldirecteur is bijvoor-
beeld kritisch over het instrument klassenverkleining:

‘Ik denk dat daar het lokaal onderwijsbeleid niet voor bedoeld is. Ik zou het toch
liever in innovatieve projecten willen zien. Klassenverkleining is een heilige koe
die niet werkt. Er is jaren geleden al via intensief onderzoek aangetoond dat de
kwaliteit van het onderwijs veel minder samenhangt met het aantal leerlingen, en
veel meer samenhangt met hoe je het doet, de man of vrouw voor de klas, met zijn
of haar instructiegedrag en het management. Of je nu met 15 kinderen bent, 20, of
25. Natuurlijk heeft dat ook invloed, want als ik veertig kinderen in de klas heb, zit
ik toch wel iets langer schriften na te kijken. Die weg zou ik niet willen bewandelen.
Klassenverkleining in de onderbouw is bijvoorbeeld goed, omdat je daar dan meer
aandacht kunt besteden aan taalontwikkeling. Je kunt toch meer neuzen onder je
hoede nemen. Maar ik vind het niet de oplossing voor alle problemen’ (gemeente G).

Een andere schooldirecteur is veel positiever over het (deels) inzetten van de extra
middelen voor klassenverkleining.

‘Ik gebruik ongeveer de helft voor groepsverkleining, om de groepen hanteerbaar
te houden. De leerkrachten moeten in toenemende mate omgaan met verschillen
tussen leerlingen, dat vraagt om kleinere groepen. Soms hebben we op sommige
vakonderdelen ook gesplitste instructiegroepen. De andere helft van de leerling-
gewichten gebruik ik voor extra inzet in het kader van leerlingenzorg. Dat houdt
in: remedial teaching en taalondersteuning in de onderbouw. We hebben bij taal
en woordenschat voor kleinere groepen gekozen, waardoor de interactie met de
kinderen veel groter wordt. Voor het management is het een aandachtspunt dat je
helder houdt hoe het zit. Je moet de leerkrachten goed begeleiden bij de inzet van
extra middelen. Bij een categorie leerkrachten loop je het risico dat ze met een groep
van twintig net zo omgaan als met een groep van dertig. Maar je moet dat omzetten
in extra activiteiten, dat is een groot aandachtspunt voor mij’ (gemeente H).

Ook de ondervraagde schooldirecteur in gemeente J zou graag een deel van de formatie-
gelden willen inzetten voor klassenverkleining. Het past evenwel niet binnen het
gemeentelijk beleid en de school heeft al middelen moeten teruggeven aan de gemeente.

In gemeente E legt een schooldirecteur uit dat door klassenverkleining goede leer-
lingen niet hoeven te lijden onder de extra aandacht die naar de zorgleerlingen uitgaat.
Met kleinere klassen is het gemakkelijker werken en kan men meer aandacht per
individu geven.

Een schooldirecteur in gemeente L koos voor klassenverkleining om te voorkomen
dat er combinatieklassen moesten worden gemaakt.
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Toezicht op het aanwenden van gewichtengelden
Er lijken kortom soms goede argumenten te zijn om de middelen voor klassen-
verkleining in te zetten en veel gemeenten accepteren deze keus van de scholen. Maar
kúnnen de gemeenten eigenlijk wel invloed uitoefenen op de besteding van de
gewichtengelden door scholen? De meeste gemeenten willen immers niet dat de
middelen automatisch voor klassenverkleining worden ingezet. Sommige gemeenten
stellen een limiet (slechts een bepaald percentage mag), andere verbieden het zelfs in
zijn geheel. Tabel 6.3 biedt een overzicht van de besteding van de middelen. 

Tabel 6.3 Overzicht van de inzet van gewichtengelden, per gemeente en informatiebron/actor

schooldirectie zegt: schoolbestuur zegt: wethouder en/of ambtenaar zegt:

A NT2-project waarvoor extra - Dat bepalen de scholen. Ze houden
leerkracht is aangetrokken, zich niet aan wat de gemeente in het
remedial teaching, plan heeft aangegeven.
klassenverkleining.

B Gewichtengeld en GOA-, WSNS- – Dat bepalen de scholen.
e.a. middelen worden samen-
gevoegd en ingezet voor extra
zorg.

C Klassenverkleining, extra inzet als – Dat bepalen de scholen. In de
interne begeleiding en remedial toekomst wil de gemeente erover
teaching. praten.

D Sociaal-emotionele en didactische – Dat bepalen de scholen. Die willen 
zorgbreedte in groep 1 tot en met klassenverkleining; de gemeente
4, klassenverkleining. en kritische ouders willen remedial 

teaching.

E Klassenverkleining als bewuste – Dat bepalen de scholen. Die willen
keuze en in overleg met de klassenverkleining. Als het niet
gemeente, vrije lesruimte. effectief blijkt, moet het in de 

toekomst anders.

F Klassenverkleining, alle scholen – Dat bepalen de scholen.
doen dat.

G Innovatieve projecten – Wat de gemeente inzet, moeten de 
scholen ook opbrengen. Mag niet 
voor klassenverkleining.

H Klassenverkleining, extra zorg De gemeente heeft er geen Dat bepalen de scholen. Wel verlangt
als remedial teaching en invloed op. De besturen de gemeente voor projecten eigen
taalondersteuning onderbouw. willen wel inzicht. Het mag inzet van de scholen, de gemeente

soms voor klassenverkleining, legt bij.
maar moet vooral voor 
individuele hulpverlening 
worden ingezet.

i Extra activiteiten (formatief, – Dat bepalen de scholen. De gemeente
materialen) heeft er geen zicht en geen grip op, 

dat zou wel moeten.
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Tabel 6.3 (vervolg) Overzicht van de inzet van gewichtengelden, per gemeente en

informatiebron/actor

schooldirectie zegt: schoolbestuur zegt: wethouder en/of ambtenaar zegt:

J Taalactiviteiten Scholen kunnen niet vrij over Mag nu nog deels voor klassen
hun middelen beschikken; verkleining, later niet meer. De
30-40% moet voor GOA  gemeente bepaalt met de besturen
worden ingezet en de scholen waarvoor wel (zoals vastgelegd in
moeten dat verantwoorden. het GOA-plan).

K Projecten – –

L Klassenverkleining is een bewuste Het bestuur gaat controleren. Bepalen de scholen. Gemeente wil
keuze om combinatieklassen te Veel scholen zijn al afgestapt gerichtere inzet: interne begeleiding 
voorkomen. van klassenverkleining en en deskundigheidsbevordering en

kiezen voor coaching van stuurt indirect.
leerkrachten.

1 Volgens GOA-plan De besturen hebben zeggen- Zoals vastgelegd in het GOA-plan.
schap daarover bevochten. Klassenverkleining is veelal niet aan
Inzet voor zorgstructuur, de orde (er zijn op de 0,90-scholen
remedial teaching, taak- al kleine klassen).
verlichting directie en soms 
klassenverkleining, maar 
slechts een klein deel.

2 Ondersteuning en taalbegeleiding Misschien dat bij uitzondering Zoals vastgelegd in het GOA-plan.
scholen inzetten voor klassen- Eventueel zou dat klassenverkleining
verkleining. Bestuur stuurt mogen zijn.
aan op extra ondersteuning 
in de klas, taalbegeleiding 
e.d.

3 Klassenverkleining, aanschaf Dat bepalen de besturen in –
methoden en materialen overleg met de directeuren. 

Het kan klassenverkleining zijn, 
maar ook andere kwaliteits-
impulsen zijn mogelijk.

– Geen zicht op gekregen, respondent heef t zich niet expliciet hierover uitgesproken.

Bron: SCP (GOA 2000) 

In hoofdstuk 4 zeiden verschillende respondenten dat ondanks dat er met goa een
nieuwe fase is aangebroken in de onderwijsachterstandsbestrijding, er feitelijk niet veel
veranderd was. ‘Oude wijn in nieuwe zakken’, zeggen vooral enkele schooldirecties.
Hooguit is merkbaar dat de geldstromen zijn veranderd en dat men nu verantwoording
moet afleggen voor de bestedingen, zo luidde het. Het aan de gemeente verantwoorden
van de besteding van de schoolgebonden middelen is evenwel (nog) geen vanzelf-
sprekendheid. In de hier onderzochte gemeenten zijn het veelal toch de scholen die
bepalen hoe de middelen worden ingezet (tabel 6.3). (Voor een toelichting zie tabel E.16
in bijlage E2.)
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Er zijn gemeenten die niet weten hoe de scholen de gewichten-/formatiegelden inzetten.
Of dit in overeenstemming met het GOA-plan gebeurt, kan men dan ook niet zeggen.
Sommige gemeenten leggen zich erbij neer dat zij daar geen zicht op hebben.

‘Laat ik vooropstellen dat het ons bekend is dat in het GOA-plan moet worden aan-
gegeven hoe de gemeente controle uitoefent op de besteding van de gewichtengelden.
Maar in de praktijk is het anders. De materie is weerbarstig. Want scholen beleven
het als bedreiging als je vragen daarover gaat stellen. De gemeente komt ineens in
de keuken kijken en wil verantwoording van de besteding van middelen die de school
al van oudsher krijgt. We hebben nogal wat pogingen ondernomen om het inzichte-
lijk te krijgen. Dat is niet gelukt en toen hebben we die pogingen maar gestaakt. In
het GOA-plan vinden we de middelen dan ook niet terug. We beseffen wel dat ze
opgenomen moeten worden, maar vragen naar zo’n gevoelige materie heeft een
averechtse uitwerking op de goede band, op de sfeer en op de manier waarop we
al jarenlang met elkaar omgaan. Voor het eerste GOA-plan hebben we het wel
geprobeerd en de vraag zelfs nog een paar keer herhaald. Maar het was heel moeilijk
dan wel onmogelijk om dat boven water te krijgen. Of je kreeg hele mooie cryptische
omschrijvingen wat zij met het gewichtengeld hadden gedaan; of hele simpele
omschrijvingen, zoals ‘aanwending voor klassenverkleining’. En hou dan maar eens
een betoog dat het niet past binnen het GOA-beleid. Daar kun je een boom over
opzetten, maar die weg hebben we ons bespaard en er verder geen aandacht aan
geschonken. 
In het begin hadden we ook nog de handicap dat wij zelf bij de scholen navraag
moesten doen over de omvang van die gewichtengelden of we moesten het zelf
uitrekenen. Nu sinds een jaar krijgen we een overzicht van het Rijk, waarin vrij
inzichtelijk staat hoeveel formatie een school krijgt op basis van de gewichten. 
We hebben wel gezegd dat de gemeente ervan uitgaat dat de middelen overeen-
komstig de doelen in het GOA-plan worden ingezet. Iets anders is of je ervan 
overtuigd bent dat het ook volledig gebeurt. Daar kom je pas achter als je een contro-
lerende functie zou gaan uitvoeren. Gelet op de goede verstandhouding doen we
dat niet, we appelleren wel aan de eigen verantwoordelijkheid’ (gemeente i, een
beleidsmedewerker).

De andere ondervraagde beleidsmedewerker van gemeente i geeft aan dat het de
gemeente aan instrumenten ontbreekt om de controlerende taak uit te oefenen.

‘Als de overheid vindt dat de gemeente dat moet doen, dan moet dat ook in de wet
worden vastgelegd. Maar dus niet zoals nu: de formatie overhevelen naar de scholen
en dan de gemeente opzadelen met het uitzoeken hoe de scholen die middelen
inzetten. Dat werkt niet.’

Weer een andere beleidsmedewerker in dezelfde gemeente, schetst de spanning tussen
de controlerende taak van de gemeente en de autonomie van de scholen.
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‘Voor scholen komt het heel vreemd over. Jarenlang hebben ze er niets over gehoord
en konden ze het op hun eigen manier inzetten. En nu zou de gemeente zich er
opeens mee gaan bemoeien. Tot op zekere hoogte kan ik hun houding zelfs heel
goed begrijpen. Enerzijds praat je over autonomie van het schoolbestuur – en dat
was tot voor kort volledig autonoom – en nu in een keer zouden ze verantwoording
moeten gaan afleggen aan een organisatie die in geen jaren op dit terrein een rol
heeft gespeeld.’ 

Een aantal gemeenten krijgt inzicht in de besteding van de schoolgebonden middelen,
als de gemeente zelf middelen ter beschikking stelt. Uit het verhaal van de wethouder
blijkt dat gemeente G hiermee inderdaad een sturingsinstrument in handen heeft.

‘We hebben gezegd: wat wij aan middelen beschikbaar stellen, dat moeten de
scholen ook doen. Dat gebeurt ook, daar hadden de scholen geen problemen mee.
De dingen die wij belangrijk vinden, daar kwamen de scholen zelf al mee. Ze moeten
natuurlijk geen dingen gaan verzinnen waar niemand op zit te wachten, want dan
krijg je spanningen. Met klassenverkleining gaan wij als gemeente niet akkoord.
In het begin is dat wel eens gebeurd, dat we er later achter kwamen dat een project
oneigenlijk gebruikt was, dat is toen teruggedraaid.’

Wel stak gemeente G positief af bij andere gemeenten wat betreft de verhouding tussen
middelen waarover de gemeente directe en waar ze slechts indirecte zeggenschap
heeft. Maar ook in andere gemeenten vindt men het billijk dat als de gemeente zelf
geld inzet, de scholen dan ook inzichtelijk maken dat ze hun middelen conform het
plan inzetten.

‘Ik vind wel dat de gemeente de scholen mag bevragen hoe zij deze formatie inzetten.
Die afspraak is nu nog niet zo hard. Maar ik vind wel als de gemeente zelf investeert
in het kader van het grotestedenbeleid, dat ze die middelen pas moet geven aan de
scholen, als de scholen kunnen waarmaken dat ze hun eigen middelen ingezet
hebben conform de doelstellingen. Als de scholen dat niet doen vind ik het terecht
dat de gemeente zegt “dan krijg je onze middelen niet”, daar ben ik het volstrekt
mee eens. In woord doet de gemeente dat wel, in daad nog niet. Ik zou er wel aan
hechten dat men alle scholen zou bevragen wat zij met hun gelden doen’
(gemeente H, schoolbestuurder). 

6.4.3 Samenvatting gewichtengelden
Slechts in twee gevallen kan worden vastgesteld dat de gemeente zelf enige grip heeft
op de inzet van de gewichtengelden (tabel 6.4). Het zijn de gemeenten G en J. Dit zijn
ook de twee gemeenten waar de GOA-middelen een substantieel deel van het budget
uitmaken en de sturingsmogelijkheden voor de gemeente dus ook relatief groot zijn
(zie figuur 6.1). In gemeente J mogen de middelen nu nog deels worden ingezet voor
klassenverkleining, maar men streeft naar 100% inzet voor GOA-doelen. In gemeente
G mag niets aan klassenverkleining worden besteed. In beide gemeenten wordt een
oneigenlijke inzet van middelen desnoods teruggedraaid. 
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Sommige gemeenten proberen invloed uit te oefenen op de bestedingen van scholen,
door uit eigen middelen mee te financieren. De scholen zijn in dat geval eerder bereid
om verantwoording over de middelen af te leggen.

In weer andere gemeenten is de invloed van de gemeente nihil. Kennelijk ervaren
de scholen het (in de gemeenten C, i en L) als bedreigend, als de gemeente zich met
de besteding ervan wil bemoeien. Soms lijkt het of de gemeente zich bij deze situatie
heeft neergelegd (de gemeenten A en i). Het is een typerende houding van gemeenten
waar de gemeente de minste mogelijkheden heeft om zelf via het vaste budget te sturen
(zie nogmaals figuur 6.1). Weer andere gemeenten passen een strategie toe om de
scholen langzaam te laten wennen aan het idee dat ze zich moeten verantwoorden
voor de middelen; en vervolgens dat ze de middelen conform het GOA-plan dienen in
te zetten. Sancties toepassen gaat de meeste gemeenten te ver.

Tabel 6.4 Samenvattend overzicht inzet van gewichtengelden

klassen-
ge- verklei-
meente ning? verder nog: wie bepaalt invloed gemeente:

A ja heel verschillend school nee, plan wordt niet gevolgd
B – leerlingzorg (alle leerlingen) school –
C ja interne begeleiding, remedial 

teaching, knelpunten oplossen school nee, is bedreigend
D ja zorgbreedte (alle leerlingen 

groep 1-4) school nee, gemeente wil iets anders
E ja – school ja, gebeurt in overleg
F ja – school –
G nee innovatieve projecten gemeente ja, desnoods terugdraaien 

oneigenlijke inzet
H ja zorg, remedial teaching, school nee, gemeente biedt

taalondersteuning slechts overzicht
i nee extra activiteiten school nee, is bedreigend
J ja 70-60% voor andere zaken gemeente/bestuur ja, desnoods terugdraaien 

oneigenlijke inzet
K – projecten – –
L ja – school/bestuur nee, is bedreigend
1 ja interne begeleiding, remedial bestuur –

teaching, zorgstructuur van de 
school, taakverlichting directie

2 ja ondersteuning taalbegeleiding – vraagt scholen om info
3 ja aanschaf methoden en materialen school/bestuur –

– onvoldoende informatie

Bron: SCP (GOA 2000)
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6.5 Monitoring en evaluatie

De laatste jaren is steeds meer nadruk komen te liggen op wat wel accountability wordt
genoemd, het vragen om en afleggen van verantwoording door met name scholen en
gemeenten (Vedder en Kloprogge 2001). Van scholen wordt inzicht in de resultaten
verlangd en van gemeenten een overzicht van hun inspanningen. In dit klimaat past
ook het zoveel mogelijk in meetbare termen vertalen van de doelen van het GOA-plan.
Monitoring is een aparte doelstelling van het eerste lbk. Deze informatie met betrek-
king tot de resultaten van het beleid is noodzakelijk voor de opstelling, evaluatie en
bijstelling van het GOA-beleid, aldus de toelichting bij het lbk. Een GOA-monitor
biedt gemeenten dus een instrument om het beleid te volgen, verantwoording aan
het Rijk af te leggen over de geoormerkte middelen en waar nodig het lokale beleid
aan te passen. De Wet goa schrijft voor dat voor de monitor lokaal ten minste de 
volgende basisgegevens geregistreerd dienen te worden:
– de instroom, doorstroom en uitstroom van (doelgroep)leerlingen in scholen voor

basisonderwijs, voor (voortgezet) speciaal onderwijs, voor voortgezet onderwijs en
voor secundair beroepsonderwijs;

– de verwijzing naar het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs;
– het verzuim en de uitval van leerlingen in het onderwijs. 

In de survey bleek dat de grote steden reeds een aanvang hadden gemaakt met 
monitoring. Juist de kleinere gemeenten waren er nog in het geheel niet aan toege-
komen. In afwachting van landelijke richtlijnen en een voorbeeld van de G4-gemeenten,
bleek driekwart van de onderzochte gemeenten – mede op advies van de vng – de
start van zo’n monitor nog uit te stellen. Men voorzag grote praktische problemen.
Ondanks kritische geluiden en een aarzelende houding om te starten met een monitor,
waren de verwachtingen van de meeste gemeenten over een GOA-monitor hoogge-
spannen. Het leek de gemeenten een zinvol instrument ter ondersteuning van het
beleid in het algemeen, en een handvat voor het GOA- beleid of de evaluatie daarvan
in het bijzonder (zie tabel E.18 in bijlage E3).

Dat gemeenten moeite hebben met het uitvoeren van de monitorverplichting blijkt
ook uit de interviews. De gemeenten vinden dat het Rijk met duidelijke aanwijzingen
had moeten komen voor de opzet van een dergelijke monitor. Vooral kleinere
gemeenten hebben moeite met dit onderdeel van het lbk.

‘Op dit moment wordt er nog niet aan monitoring gedaan. Het ligt wel in de voor-
nemens om daar serieus werk van te maken, al is het maar om ook de raad te kunnen
bedienen. De raad vraagt ook naar de besteding van de middelen en de effecten
daarvan. We zouden wel aan willen sluiten bij landelijke metingen, maar dat is
voor ons te duur. Met 9.000 gulden begin je niet zoveel’ (gemeente C, wethouder).
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Maar niet alleen in de kleine gemeenten levert het monitoren van het beleid proble-
men op. De gemeenten beseffen dat ze voor deze gegevens afhankelijk zijn van de
medewerking van de scholen en besturen. In sommige gemeenten is men nog niet
veel verder gekomen dan het praten over een monitor.

‘Wij hebben nu de commitment van de besturen dat men per 1 augustus a.s. een
bestand maakt met een aantal indicatoren, die niet zoveel tijd kosten om te ver-
zamelen en die inzicht geven in de eigen situatie. De angst bij de scholen was om
met elkaar vergeleken te worden. Wij hebben gezegd: het gaat om inzicht in de eigen
school, om te bepalen of het beleid van de school niet bijgesteld moet worden. Het
is absoluut niet de bedoeling om de scholen met elkaar te vergelijken; dat is ook
niet mogelijk want er zijn zoveel factoren bepalend voor het niveau van een school’
(gemeente i, een beleidsmedewerker).

Scholen en besturen zijn vaak huiverig voor zo’n monitor.
‘Er zijn niet veel punten waarover we met de besturen van mening verschillen.
Maar bij de laatste vergadering waren er twee punten: monitoring en de inzet van
middelen voor de onderwijsbegeleidingsdienst. In de tekst van de vergadering
moest dat volgens hen veranderd worden in: “verkénning naar monitoring en de
inzet voor de obd”’ (gemeente D, een beleidsmedewerker).

Of men is kritisch over hoe bijvoorbeeld de uitstroomgegevens – die deel moeten 
uitmaken van een monitor – gebruikt zullen worden.

‘Het moeilijke ervan is: bepaalde dingen kun je niet vergelijken. De ene groep is de
andere niet en de ene leerling is de andere niet. Wij hebben op school bijvoorbeeld
een aantal toetsen waarmee je de leerlingen vergelijkt, maar dat kan zo verschillend
zijn, het ene jaar of het andere, daar kan ik geen peil op trekken. Ik heb nu een
leerling die naar het vwo gaat: een Turkse leerling die drie jaar bij ons heeft gezeten
en onaanspreekbaar binnenkwam. Dat is een incident, daar kun je de rest niet aan
ophangen’ (gemeente C, een schooldirecteur).

Daarentegen zijn er andere gemeenten (waaronder de G4-gemeenten) die het instru-
ment aangrijpen om een beleid met meetbare doelen te voeren. Men houdt nadrukkelijk
toezicht op de uitvoering van het GOA-beleidsplan. De verschillende niveaus zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en een eventuele tussentijdse bij-
stelling daarvan. In gemeente 1 legt de stedelijk GOA-coördinator uit dat de GOA-
monitor zich heeft ontwikkeld tot een bruikbaar instrument.

‘Doordat we begonnen zijn met die monitoringen, komt er heel veel boven. Dan
kun je ook zien dat bepaalde dingen niet gevolgd kunnen worden, of dat je nog
doelgroepen moet uitsplitsen, of dat je dit of dat... Nou, die ontwikkeltijd hebben
we nu eigenlijk achter de rug en nu zijn de gegevens redelijk adequaat. Nu kun je
gaan zeggen: kijk eens, ik zie hier bepaalde signalen: er zijn bepaalde groepen of
scholen of leeftijdscategorieën, waarbij de verzuimmeldingen alweer langer duren

139Bestuurlijk-organisatorische keuzes



dan bij anderen. Dus je kunt nu een managementanalyse gaan maken. Dat is de
fase waar we nu in zitten. Dat doen we ook weer samen met de besturen: wat voor
informatie willen jullie nou hebben om je taken in het kader van goa beter uit te
voeren? En als het goed is, is dat exact dezelfde informatie die ook de stadsdeel-
bestuurder of de wethouder wil hebben. Dat zal ook over dezelfde onderwerpen
gaan.’ 

Daarnaast waren de G4 ten tijde van dit onderzoek bezig een landelijke GOA-monitor
te ontwikkelen, zodat lokale ontwikkelingen in het beleid kunnen worden vergeleken
met landelijke ontwikkelingen.

Soms wil een gemeente niet wachten op een landelijke monitor en is zelf aan de
slag gegaan. In gemeente L bijvoorbeeld wordt er van elk project een evaluatie gemaakt,
waarin tevens de mening van de participerende leerlingen is opgenomen. Aan een
echte GOA-monitor zitten volgens de gemeente nogal wat haken en ogen.

‘Ik vind het Rijk momenteel bij de monitoring tekortschieten. Er wordt veel te lang
gesoebat over en weer, zowel over de jeugdmonitor als over de onderwijsmonitor,
er zijn veel te veel belangen van instellingen die hun mening hebben over wat erin
moet.
Beleidsmatig is het niet belangrijk op individueel niveau gegevens te krijgen, voor
de scholen kan dat wel belangrijk zijn; voor de beleidsmatige ontwikkeling is het
belangrijk een trend te herkennen. 
Je moet altijd goed in de gaten houden met welk doel je welke gegevens verzamelt.
Het is een belangrijk beleidsinstrument, de scholen doen er te spastisch over vind
ik, ze zijn het niet gewend dat er kritisch naar ze gekeken wordt’ (gemeente L,
wethouder en beleidsmedewerker).

Voorstanders van monitoring willen transparantie, niet alleen naar de gemeente toe,
maar ook naar de ouders. Ook voor de instellingen zelf is het nuttig meer inzicht in
de eigen resultaten te krijgen, het past bij deze tijd. De besturen vinden het een zinvol
instrument om de scholen eventueel te kunnen bijsturen. De voorstanders schuiven
de bezwaren van degenen die zo hun bedenkingen hebben aan de kant: privacy is 
bijvoorbeeld goed af te schermen. 

Degenen die tegenwerpingen maken, zijn daar niet van overtuigd. Het wordt als
argument tegen een monitor gebruikt. Gemeenten betwijfelen of er voldoende kennis
in huis is om de via een monitor verzamelde gegevens ook te kunnen analyseren en
interpreteren. Men is bang dat er zonder een duidelijk doel naar allerlei gegevens
gevraagd gaat worden. Het opstarten van een monitor kost veel geld, geld dat de
gemeenten niet altijd hebben. Bovendien stelt een monitor ook eisen aan de automa-
tisering. 
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Men voorziet grote problemen waar het de medewerking van scholen betreft. Lang
niet alle scholen zijn zo bereidwillig om hun gegevens (bijvoorbeeld de Cito-scores)
af te staan of te publiceren. De weerstanden zijn soms groot. De scholen zijn bang
voor een oversimplificatie en dat er onvoldoende aandacht is voor factoren die óók
een negatief schoolresultaat of leerlingscore kunnen beïnvloeden.

Inhoudelijke tegenwerpingen zijn er ook. Zowel de gemeente als de besturen zijn
huiverig voor een eventuele invloed die dit alles op de didactiek van de scholen en
leerkrachten heeft. Men vindt het een verarming als de aandacht voortaan exclusief
uitgaat naar zaken die meetbaar zijn.

Al met al is de lijst met kritische kanttekeningen bij alle actoren langer dan de plus-
punten die men aan monitoring onderscheidt (zie tabel E.19 in bijlage E3 voor een
uitgebreid overzicht van de meningen). 

Monitoring is gericht op het bijhouden van de zichtbare ontwikkelingen van de doel-
groepen van het beleid. Maar daarnaast kunnen gemeenten actief zijn in het regelmatig
actualiseren van hun GOA-beleid en GOA-plan. In negen van de vijftien onderzochte
gemeenten geven de respondenten aan dat men het beleid regelmatig evalueert en
waar nodig ook bijstelt. Opvallend genoeg zijn dat niet alleen de grote steden
(gemeenten G, H, K, 1, 2 en 3), maar ook de gemeenten die niet eerder ervaring hadden
met het onderwijsachterstandenbeleid (de gemeenten A, C en D).

‘We hebben het GOA-plan na een jaar al bijgesteld, omdat we hadden besloten dat
een groter deel van de middelen heel gericht ingezet moest worden voor taalonder-
steuning in de groepen 1 tot en met 4. Misschien dat er volgend jaar wel weer iets
wordt bijgesteld. Het is niet zo dat het plan er ligt en er niet meer naar wordt 
gekeken. Het wordt wel degelijk geëvalueerd en eventueel aangepast. Ik heb ook
het idee dat datgene wat in het plan verwoord is, op de scholen geprobeerd wordt
om tot uitvoering te brengen. Het is niet zomaar een verhaal’ (gemeente D).

6.6 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk stonden de bestuurlijk-organisatorische kenmerken van het GOA-
beleid centraal. Een eerste poging om daar zicht op te krijgen was de survey. Hierdoor
is een goed beeld verkregen van de start van het beleid en de actoren die daarbij
betrokken zijn geweest. De samenwerkingsrelaties en de mate waarin gestreefd wordt
naar een integraal onderwijs- en/of jeugdbeleid zijn globaal in beeld gebracht. 

Handicap van de survey is het statische karakter en het feit dat slechts één actor werd
geraadpleegd. De interviews boden de mogelijkheid om informatie over de samen-
werkingsrelaties in het netwerk vanuit verschillende perspectieven (actoren) te krijgen.
Bovendien was het mogelijk naar ontwikkelingen te vragen.

Uit zowel de survey als de interviews blijkt dat er zeker in de beginperiode van het
beleid – als de plannen moeten worden opgesteld – intensief lokaal overleg plaatsvindt.
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Er worden veel instellingen bij deze overleggen betrokken, om een zo breed mogelijk
draagvlak voor het beleid te creëren. Zo’n brede overlegstructuur bestaat vooral in
gemeenten die bezig zijn een brede school op te richten of anderszins kiezen voor
een wijkgericht GOA-beleid.

Verdergaande vormen van samenwerking (door bijvoorbeeld ook personeel en
middelen gebundeld in te zetten) komen weinig voor, maar worden weer vaker gezien
bij het lokale jeugdbeleid.

Integraal beleid lastig te realiseren
In sommige gemeenten zoekt men naar mogelijkheden om een meer integraal beleid
te voeren. Die pogingen hebben meer kans van slagen, volgens de ondervraagden, als
de wethouder een brede portefeuille heeft met daarin zowel onderwijs als welzijn of
jeugdbeleid.  

In de praktijk zijn er evenwel nog vele hindernissen om tot zo’n volledig integraal
beleid te komen. Verkokering in de ambtelijke organisatie maar bijvoorbeeld ook zeer
uiteenlopende belangen staan daarbij in de weg. 

De G21-gemeenten zijn het meest succesvol in het voeren van een integraal beleid. In
de G4-gemeenten is dat minder het geval, mogelijk door de schaalgrootte en de extra
bestuurslaag van stadsdelen of deelgemeenten. Ook gemeenten die een traditie hebben
op het gebied van onderwijsachterstandsbestrijding en al langere tijd participeren in
lokale of regionale netwerken hebben een voorsprong op andere gemeenten en slagen
er beter in een integraal beleid te voeren. De kans op een integraal beleid neemt even-
eens toe, als de gemeente zelf extra middelen voor het beleid inzet. 

Een niet-integrale benadering van de achterstandsproblematiek doet volgens de
respondenten de planlast toenemen. Feit is dat een integrale beleidsvoering om een
goede coördinatie vraagt. 

Hulpbronnen in het lokale netwerk ongelijk verdeeld. Vertrouwen belangrijk
voor kunnen vervullen van de regierol
Vooral de wethouders in grote gemeenten zijn ambitieus en willen graag de regie
voeren van het GOA-beleid. Wil die regiefunctie van de gemeente succesvol zijn, dan
moet het lokale netwerk aan een aantal voorwaarden voldoen. Goede onderlinge ver-
standhoudingen zijn noodzakelijk als de gemeente ervoor kiest samen met het veld
het beleid vorm te geven.

De survey bood geen informatie over de kwaliteit van het netwerk, maar de inter-
views wel. In sommige gemeenten (met name de grote steden) bestaat al veel langer
een overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen. Maar ook al noemen de res-
pondenten deze overleggen vruchtbaar en de onderlinge relaties (tussen de denomi-
naties en de gemeente) goed, dit verandert vaak met de komst van het GOA-beleid
waarbij de gemeente de regierol en de middelen krijgt toegewezen. 
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De ‘hulpbronnen’ in het lokale netwerk zijn ongelijk verdeeld over de actoren. De
schoolbesturen kunnen beschikken over de schoolgebonden middelen voor achter-
standsbestrijding. Ze bezitten deskundigheid (inhoudelijke en bestuurlijke), maar
hebben sinds goa minder autonomie dan daarvoor. De schoolbesturen, vooral in de
grote steden, waren gewend een eigen beleid te voeren. 

De gemeente beschikt ook over middelen: de doeluitkering voor goa en daarnaast
vaak nog eigen middelen. Over de deskundigheid van de gemeente lopen de meningen
uiteen. Lang niet alle participanten in het lokale netwerk vinden dat de gemeente
inhoudelijk deskundig is. Een inhoudelijke bemoeienis van de gemeente wordt door-
gaans niet geaccepteerd.

Bovendien is de gemeente niet voor alle participanten een neutrale speler. In 60%
van de gemeenten is momenteel het college van B&W nog integraal bestuurder van het
openbaar onderwijs (Moerkamp 2002). Dit geldt ook voor een aantal hier onderzochte
gemeenten. Nog niet in alle vijftien gemeenten is het openbaar onderwijs onder een
zelfstandig bestuur geplaatst. Het openbaar onderwijs zou, volgens sommige respon-
denten, een bevoorrechte positie in het lokale netwerk innemen en over meer hulp-
bronnen kunnen beschikken (informatie, facilitering voor deelname aan het overleg)
dan het bijzonder onderwijs. Het onderlinge vertrouwen tussen de besturen van alle
denominaties en de gemeente neemt toe, als de gemeente niet langer het bestuur van
het openbaar onderwijs in handen heeft.4 Daarbij moet wel bedacht worden dat de
onderwijsachterstandsproblematiek landelijk, maar vaak ook gemeentelijk, niet gelijke-
lijk over de denominaties is verdeeld. In het zuiden van het land hebben de achter-
standsscholen een overwegend katholieke signatuur, terwijl in de rest van het land de
openbare scholen meer achterstandsleerlingen hebben.

Het blijkt dat de gemeente de regierol maar moeizaam kan vervullen. Het is vrijwel
nergens een natuurlijk toebedeelde rol. In de meeste gemeenten lijkt het overleg
inmiddels redelijk tot goed te gaan. In een enkele gemeente ontbreekt het onderling
vertrouwen in het lokale netwerk. 

Sturingsambitie gemeenten soms beperkt
Soms lijkt een gemeente maar weinig sturingsambitie te hebben. Dat heeft met ver-
schillende zaken te maken. Eén reden is dat de gemeente het zo moeizaam opgebouwde
vertrouwen in het lokale netwerk niet wil verspelen. Uit de verhalen van een aantal
respondenten blijkt dat de ambitie van de gemeente zich beperkt tot het handhaven
van de goede verstandhouding, een min of meer procesmatige sturingsambitie (Gilsing
et al. 2000). In dit verband moet ook de in hoofdstuk 5 gesignaleerde strategie vermeld
worden. Sommige gemeenten kozen voor een algemeen beleid om een draagvlak te
creëren: alle denominaties ontvingen achterstandsmiddelen om ze maar aan het
beleid te committeren. 

Een andere reden voor het gebrek aan sturingsambitie is dat de gemeente soms
maar weinig mogelijkheden heeft om te sturen. Het vertrouwen bij de andere actoren
in de deskundigheid, de onpartijdigheid en slagvaardigheid van de gemeente is niet
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altijd aanwezig en soms beschikt de gemeente slechts over een uiterst beperkt budget.
Het inzetten van eigen gemeentelijke middelen vormt juist een belangrijke stimulans
voor een lokaal gedragen onderwijsbeleid. Sommige gemeenten slagen erin om alle
besturen in een convenant aan het GOA-plan te verbinden. Dit lijkt nog het meest op
de eerder onderscheiden procedurele sturingsambitie, waarbij de gemeente stuurt door
de uitvoering te faciliteren en tracht gunstige voorwaarden te creëren voor de uitvoering
van het plan door de instellingen (Gilsing et al. 2000). Er is sprake van een interactieve
beleidsvoering en in deze gemeenten werkt de ‘voor-wat-hoort-wat-strategie’. Het
onderling vertrouwen tussen de actoren in het netwerk lijkt hier bovendien groter dan
in andere gemeenten.

Inzage in de besteding van gewichtengelden lijkt taboe
De gemeente heeft maar weinig invloed op – en soms zelfs totaal geen inzicht in – de
besteding van de schoolgebonden middelen door de instellingen. De gemeenten die
vooral het netwerk in stand willen houden, ondernemen weinig actie om daar inzicht
in te krijgen of ook echt invloed op uit te oefenen. 

De gemeenten met een interactieve beleidsvoering lukt het beter om een overzicht
van de besteding van de schoolgebonden middelen te krijgen. Deze gemeenten staan
doorgaans niet toe dat alle middelen eenvoudigweg voor klassenverkleining worden
ingezet. Toch waren er maar een paar voorbeelden van gemeenten waar ook een sanctie-
beleid wordt toegepast: als de middelen niet conform het plan worden ingezet, vond
er een verrekening plaats. Doorgaans sturen de gemeenten niet via een sanctiebeleid,
dat dus slechts op papier bestaat.

Monitoring van het beleid is problematisch
Het hoofdstuk sloot af met de voor- en nadelen die de betrokkenen zien aan het
monitoren van het lokale beleid. In deze fase van het onderzoek hadden de gemeenten
daarmee nog maar weinig vorderingen gemaakt. Het vormt een van de vele knelpunten
die de actoren signaleren. Hoofdstuk 7 is exclusief aan deze en andere knelpunten
gewijd.
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Noten

1 Voor een uitgebreide weergave van de afstemming tussen goa en wsns wordt
naar de rapportage zelf verwezen. 

2 De vraag is wel opgenomen in de survey, maar werd door de respondenten
slecht beantwoord. Slechts 79 gemeenten konden exacte bedragen noemen, 51
gemeenten noemden geschatte bedragen. Men heeft kennelijk weinig zicht op
het gemeentelijk budget.
Sardes (1999) kwam destijds tot soortgelijke bevindingen. Bovendien was 
volstrekt onduidelijk wat gemeenten tot de eigen middelen rekenden: in de 
ene gemeente was dat de bijdrage voor een of meer projecten, in de opgave 
van een andere gemeente viel het gehele budget voor het jeugdbeleid hier
onder. Sardes schat de eigen bijdrage van gemeenten op gemiddeld zo’n 
15% van het totale voor goa beschikbare bedrag. Grote gemeenten leveren 
een relatief hogere bijdrage, maar gemeenten die het zonder doeluitkering 
van het Rijk moeten stellen, dragen het meest bij aan het totale budget (dat 
in dat geval dus slechts uit de gewichtengelden en cumi-gelden bestaat). 

3 Driessen (2001) maakt dezelfde kanttekening als bij dit onderzoek. Namelijk
dat het onderzoek slechts twee jaar na het van kracht worden van de Wet goa is
uitgevoerd en dat er mogelijk dus nog vele veranderingen zullen optreden.

4 Overigens wijst Moerkamp (2002) erop dat met het op afstand plaatsen de 
problemen nog niet weg zijn. Gesignaleerde problemen na verzelfstandiging
zijn: de overdracht heeft slechts ‘op papier’ plaatsgevonden; de gemeenteraad
blijft zich met het openbaar onderwijs bemoeien; er zijn problemen met de
financiële verantwoording; en er is onduidelijkheid over achterstallig onderhoud
aan gebouwen en de verdeling van verantwoordelijkheden. 
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7 Knelpunten

7.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is een beeld geschetst van de wijze waarop de gemeenten
het beleid hebben opgepakt en van de inhoudelijke en bestuurlijk-organisatorische
keuzes die zij hebben gemaakt. Daarbij zijn verschillende knelpunten terloops
genoemd.

Knelpunten in de uitvoering kunnen ertoe leiden dat het gemeentelijk onderwijs-
achterstanden plan (GOA-plan) niet wordt uitgevoerd of niet wordt uitgevoerd zoals
het was bedoeld. In dat laatste geval is er sprake van beleidsafwijkingen, bovendien
kunnen er neveneffecten optreden. Of er sprake is van neveneffecten of beleids-
afwijkingen kan worden achterhaald door het uitvoeren van een procesevaluatie.
‘Procesevaluatie is een vorm van evaluatie-onderzoek waarbij de uitvoering van de
interventie – meestal in een kleinschalige context, bij één of enkele case(s) – op de voet
wordt gevolgd; waarin zo nodig wordt bijgestuurd en waarbij de aandacht van de
onderzoeker vooral uitgaat naar de sociale processen die hierbij een rol spelen’
(Swanborn 1999: 191). Een dergelijke volledige procesevaluatie met ‘het op de voet
volgen van de interventie’ valt buiten de opzet van dit onderzoek. Wel is het inventari-
seren van knelpunten een essentieel onderdeel van de procesevaluatie. Swanborn (1999)
benadrukt daarbij het nut om de perceptie van verschillende groepen belanghebbenden
te onderzoeken. 

In dit hoofdstuk wordt de aandacht dan ook gericht op knelpunten zoals de ver-
schillende actoren die percipiëren.

Het is de vraag waar in de uitvoering de belangrijkste hindernissen liggen: zijn dat
bijvoorbeeld knelpunten die voortvloeien uit de algemeen bestuurlijke context of betreft
dit de netwerkkenmerken en de onderlinge relaties tussen actoren of ligt er misschien
een knelpunt in de wijze waarop de gemeente de regie voert?

In paragraaf 7.2 wordt een overzicht gegeven van de knelpunten die volgens de
ondervraagden een belangrijke rol spelen in het GOA-beleid. De implementatie van
het GOA-beleid vindt evenwel niet in een vacuüm plaats. Sommige genoemde knel-
punten zijn niet uniek voor het onderwijsachterstandenbeleid, maar maken deel uit
van een meer algemene problematiek die de implementatie van het GOA-beleid wel
beïnvloedt. 

In paragraaf 7.3 volgt een weergave van de knelpunten per actor. In de survey is
slechts één actor bevraagd: de gemeente. Bovendien is ook van deze actor slechts een
globaal beeld verkregen van de knelpunten die zich voordoen in de uitvoering. In deze
paragraaf wordt de nadruk gelegd op mogelijke verschillen in de perceptie van knel-
punten door de gemeente, de schoolbesturen en de schooldirecties. Het hoofdstuk
sluit af met een samenvatting en conclusies (§ 7.4).
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7.2 Knelpunten in de uitvoering

De respondenten in dit onderzoek zijn van mening dat er vele zaken zijn die misschien
niet direct voortkomen uit het GOA-beleid zelf, maar die wel van invloed zijn op de
implementatie ervan. Deze paragraaf begint met een impressie van deze meer algemene
of externe knelpunten.

7.2.1 Enkele externe kenmerken van invloed op de kwaliteit van de uitvoering

Het tekort aan leerkrachten
Aan het begin van schooljaar 2000/2001 had ruim 20% van de basisscholen te kampen
met tekorten aan leerkrachten. Het jaar daarvoor was dat nog 10%.1 Het aantal uren
waarvoor geen leerkracht kon worden gevonden, was verdubbeld ten opzichte van
het jaar daarvoor (van 3,03 uur naar 6,6 uur). In het oosten van het land had 26% van
de scholen vacatures, in het noorden en zuiden was dit respectievelijk 3% en 10%. De
problematiek was in het westen van het land ernstiger. Hier had 30% van de basis-
scholen vacatures voor groepsleerkrachten. In de G4-gemeenten was dat 40% van de
scholen en het aantal onvervulbare uren bedroeg daar 18,8%. Van de scholen met
meer dan 70% allochtone leerlingen kampte zelfs 47% met onvervulbare vacatures
(OCenW 2000). 

De vraag naar leerkrachten zal overigens nog verder stijgen. De jaarlijkse vraag
naar nieuwe leerkrachten neemt, alleen al in het primair onderwijs, toe van 6.600 vol-
tijdbanen in 2003 naar 7.700 in 2006. In 2002 is die vraag extra hoog, ongeveer 9.000
voltijdbanen. Dit houdt verband met de laatste fase van de introductie van de groeps-
grootteverkleining (OCenW 2002).

De Inspectie van het onderwijs constateert dat deze tekorten op de arbeidsmarkt
negatief doorwerken op het zittende personeel. ‘De werkdruk neemt toe, de scholen
ervaren belemmeringen bij investeringen in onderwijskundige vernieuwingen en de
doorgaande lijn komt in het gedrang door het frequent anders groeperen van leerling-
groepen en de inzet van steeds wisselende leraren voor de klas. Zaken als zorg voor
de zwakke en achterblijvende leerlingen en de uitvoering van management- en beleids-
taken van de schoolleiders komen in het gedrang doordat remedial teachers, interne
begeleiders en schoolleiders hun werk moeten laten liggen om een onderwijsgevende
te vervangen (Inspectie van het onderwijs 2001:25).’ 

In verschillende gemeenten is het lerarentekort ter sprake gekomen. De tekorten lopen
in de onderzoeksgemeenten uiteen van slechts 3% in een kleine gemeente tot 47% in
de G4-gemeenten. In enkele gemeenten vormt het momenteel het belangrijkste knel-
punt. De constatering van de Inspectie van het onderwijs dat het tekort aan leerkrachten
ertoe leidt dat de extra zorg in het gedrang komt, wordt bevestigd in de verhalen. Een
ondervraagde schoolbestuurder in een van de grote steden zegt dat er momenteel 
175 niet-vervulbare vacatures zijn in het basisonderwijs, waardoor de interne begeleider
en remedial teacher vrijwel permanent moeten invallen. Een schooldirecteur in deze
gemeente:
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‘Het probleem manifesteert zich als eerste bij de leerlingenzorg. De mensen die je
nodig hebt om extra hulp te bieden aan kinderen, zie je als eerste de school verlaten.
Op een andere school heeft de extra zorg het afgelopen jaar helemaal plat gelegen.
Bij ons bestuur werd duidelijk dat er momenteel 38 vacatures zijn op 54 scholen. Dat
proberen we met allerlei kunstgrepen op te lossen. We zetten onderwijsassistenten
voor de groep die worden gecoached door een leerkracht met de benodigde papieren.
Verder proberen we het op te lossen met leerkrachten in opleiding, die stage moeten
lopen’ (gemeente 3).

Door maatregelen als klassenverkleining zijn er in het zuiden van het land vacatures
ontstaan, die vervuld worden door leerkrachten die uit de Randstad vertrekken. De
schooldirecteur ziet ook leerkrachten vertrekken die na twintig jaar onderwijs zeggen
dat ‘het genoeg is geweest’. 

Een schooldirecteur in gemeente 2 vertelt bijvoorbeeld dat twee invalleerkrachten
weer zijn afgehaakt, omdat ze het werk te zwaar vonden. Het betekent dat het zittend
personeel bij deze groepen moet invallen. Een remedial teacher heeft volgens de directeur
een halfjaar lang permanent twee dagen in de week voor de klas gestaan. 

Leerkrachten voor scholen in de Randstad zijn moeilijk te werven en te behouden,
volgens enkele ondervraagden. Zij wijten dit onder andere aan het tekort aan betaalbare
woonruimte en voldoende parkeergelegenheid. Voor jonge leerkrachten zijn de kosten
voor woonruimte of parkeren, volgens de respondenten, niet te betalen.

Toegenomen diversiteit aan leerlingen
Veel scholen worden geconfronteerd met jaarlijks een nieuwe instroom van leerlingen
met grote achterstanden. Het aandeel leerlingen op een school dat niet Nederlands
spreekt, neemt vaak toe als gevolg van gezinshereniging of door de instroom van
kinderen van een (nieuwe) groep asielzoekers in de gemeente. Een schoolbestuurder
zegt dat de verschillen in één klas of groep tussen leerlingen, grote pedagogisch-
didactische problemen meebrengen.

‘Hoe kun je in godsnaam dertig kinderen in groep 8 aan, als daar hoogbegaafde
kinderen tussen zitten die in de eerste klas van het gymnasium hadden moeten zitten
en er zitten leerlingen die nog met de tafels aan het tobben zijn’ (gemeente G)?

Een ambtenaar in gemeente E wijst erop dat er steeds meer kinderen uit gebroken
gezinnen op school komen, die uit de Randstad naar het noorden van het land ver-
huizen. Die vragen net als de leerlingen uit achterstandssituaties aandacht van de
leerkrachten, maar dat is wel een andere vorm van aandacht dan de achterstands-
leerlingen behoeven.

In gemeente F wijst de wethouder erop dat gemeente F weliswaar een plattelands-
gemeente is, maar net als de grote steden problemen heeft, zij het dan op een andere
schaal. 
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In gemeente 2 luidt volgens de schoolbestuurder de algehele klacht dat er momenteel
leerlingen de school binnenkomen die geen kleuren of vormen herkennen. Sommige
kinderen krijgen van thuis weinig mee. In gemeente L noemt de wethouder het feit dat
veel kinderen met slechts een beperkt aanbod in aanraking komen, een van de belang-
rijkste oorzaken van de achterstanden. 

Door fusies tussen scholen, door veranderingen in de wijk en door beleidsmaat-
regelen als het Weer Samen Naar School beleid, zien schooldirecties de samenstelling
van de leerlingpopulatie soms sterk veranderen in slechts een paar jaar tijd. Een 
portefeuillehouder in gemeente 1 zegt hierover:

‘Wij hebben in dit deel van de stad over het algemeen leerlingen met een niet-
Nederlandstalige achtergrond en wij hebben heel veel verloop binnen de scholen.
Het betekent dat kinderen waarin veel wordt geïnvesteerd en die daardoor beter
gaan presteren, soms door ouders naar een andere school in de stad worden
gestuurd. Deze leerlingen vertrekken uit dit stadsdeel naar die nieuwe school. Je
bent dus constant bezig je in te zetten voor leerlingen waarvan je weet, dat je ze
straks weer kwijt bent.’

Veranderingen in de woonomgeving
Verschillende respondenten zeggen dat de omgeving van de school een belangrijke
verklaring vormt voor de aard en omvang van de achterstandsproblematiek op de
scholen. De wijk waarin een school staat wordt soms gekenmerkt door een hoge
doorstroom. Schooldirecteuren in de grote steden zien de populatie van hun school
daardoor in korte tijd sterk veranderen. Een schooldirecteur in een G4-gemeente 
vertelt:

‘Vroeger was dit een wijk waar de gegoede ambtenaren woonden, nu zie je dus dat
het merendeel allochtoon is. In een buurt als deze zijn de huren laag. Je ziet nogal
wat migranten voorlopig intrekken bij hun familie, om van daaruit verder te kijken
naar een woning. Binnen de kortste tijd heb je dan een grote concentratie alloch-
tonen. Door de renovatie van de wijk zie je veel mensen naar buitengemeenten
trekken. Je ziet een enorme verhuisbeweging ontstaan. Dat heeft ook te maken met
de slechte staat van de huizen die nog niet gerenoveerd zijn. Daar trekken drugs-
verslaafden in en dat leidt er weer toe dat allochtonen verhuizen. Want die hebben
daar last van. Ze zijn de drugspanden aan het dichttimmeren, maar het is vechten
tegen de bierkaai. Dit alles heeft consequenties voor het leerlingenaantal op school.
Dat fluctueert enorm, het is echt onstuimig.’

Maar ook in kleinere gemeenten is de omgeving van invloed op de samenstelling van
de schoolpopulatie en daarmee ook op de context waarin het GOA-beleid moet worden
uitgevoerd. Een schoolbestuurder:

‘Toen de wijk in de jaren vijftig, zestig werd uitgebreid, is hier een mega-wijk 
ontstaan. Door het toewijzingsbeleid van woningbouwverenigingen werd hier
alles geplaatst wat god onder de zon niet kon verdragen. Er is weinig cohesie in

150 Knelpunten



deze buurt. De wijk is als los zand. Er wordt ontzettend gediscrimineerd, men is
racistisch, ongelofelijk. Veel vriendschap is er niet. Dat is best moeilijk voor onze
leerlingen, want die krijgen dat mee’ (gemeente B).

De gevolgen van werkloosheid en andere problemen in de wijk maken dat scholen
geconfronteerd worden met leerlingen met soms grote sociaal-emotionele problemen.
Het heeft er volgens de schoolbestuurder toe geleid dat het beleid steeds breder is
geworden. Een keerzijde van deze verbreding is dat er nu minder middelen ter beschik-
king staan voor een taalbeleid, dat voorheen juist zo centraal stond. 

De bestuurder is van mening dat een directeur van een woningbouwvereniging de
grootste invloed heeft op de achterstandsproblematiek. Een spreidingsbeleid acht hij
noodzakelijk, iets waarop de schoolbesturen geen invloed hebben en de gemeente
zelf maar in zeer beperkte mate.

Verschillende respondenten spreken zich uit voor zo’n spreidingsbeleid.

Beperkte invloed op problematiek
De veranderde samenstelling van de leerlingpopulatie en de omgeving van de school
zorgen ervoor dat de taken van leerkrachten zwaarder zijn geworden. Een portefeuille-
houder in gemeente 1 zegt dat er grenzen zijn aan wat je van een kwaliteitsverbetering
van het management van de school en de leerkrachten kunt verwachten.

‘Je moet daarnaast kijken naar je populatie. Want je kunt nog zo’n goede kwaliteit
personeel hebben, maar als de instroom van leerlingen een bepaald niveau heeft
en de gezinssituatie verandert niet, dan is het dweilen met de kraan open. Dat mag
u van mij aannemen, ik kom uit het onderwijs, ik heb voor de klas gestaan: dan is het
dweilen met de kraan open.’ 

7.2.2 Knelpunten in het GOA-beleid
De knelpunten die de respondenten noemen, laten zich in enkele thema’s samenvatten.
Deze worden hier kort weergegeven. (Voor uitgebreide overzichten van de knelpunten
wordt verwezen naar bijlage F1 tot en met F3.) 

Financiën
De respondenten noemen het meest knelpunten die te maken hebben met het budget
dat hun voor goa ter beschikking staat. Het is te krap en daardoor ontstaan er pro-
blemen in de uitvoering. De gemeenten maken zich zorgen over de continuering van
het budget. Men zou ook meer flexibiliteit in de besteding van de middelen willen.
Verder wordt de onenigheid in het lokale netwerk over de verdeling van de middelen
genoemd. Ook is er soms onduidelijkheid over de geldstromen, of is men bijvoorbeeld
van mening dat het geld nog te veel in verkeerde zaken gaat zitten.
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Onderwijspraktijk
Een tweede thema in de knelpuntenanalyse betreft de onderwijsinhoudelijke praktijk.
De instroom van leerlingen is veranderd en dit stelt zwaardere eisen aan degenen die
les moeten geven. Het ontbreken van schoolmaatschappelijk werk wordt als knelpunt
genoemd. De continuering van projecten is volgens een aantal respondenten een 
probleem. Daarnaast zien de respondenten knelpunten bij de aansluiting tussen de
peuterspeelzalen en het basisonderwijs en tussen het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs. Er is te weinig ruimte voor vernieuwing en de scholen mogen niet altijd of
niet langer hun eigen thema’s bepalen. Sommige respondenten vinden dat er momen-
teel te veel nadruk ligt op taal. De nadruk zou momenteel te veel liggen op de bestrijding
van onderwijsachterstanden en nog te weinig op preventie.

Monitor
In hoofdstuk 6 zijn de knelpunten met de gemeentelijke monitor al beschreven. Het
is een knelpunt dat met name de gemeente ter sprake brengt. Het is lastig om zo’n
monitor op te zetten. Bovendien is voor het functioneren van een monitor de mede-
werking van andere actoren noodzakelijk. Het afstaan van de Cito-scores, angst voor
een vergelijking van behaalde resultaten en het openbaar maken van gevoelige gegevens,
maar ook twijfel over een vergaande kwantificering, verhinderen een vlotte uitvoering
van deze verplichting. Gemeenten met een krap budget vinden bovendien de investe-
ringskosten onoverkomelijk.

Overleg 
Hoewel uit de interviews de indruk ontstaat dat er veel overleg plaatsvindt in het kader
van goa, zijn niet alle respondenten even tevreden over de kwaliteit van de lokale
overlegstructuren. Een knelpunt is dat er te veel verschillende gremia betrokken zijn
bij onderwijsachterstanden. Bovendien is niet op alle onderdelen een taak voor de
gemeente weggelegd: wel voor het GOA-, maar weer niet voor het Weer samen naar
school (WSNS-)beleid. Het maakt het lastig de zaken goed op elkaar af te stemmen.
Alle actoren noemen het probleem van een logge, trage besluitvormingsstructuur. 

Verhoudingen 
Een aantal knelpunten heeft betrekking op de onderlinge verhoudingen in het netwerk,
met name het ontbreken van vertrouwen. Er is sprake van naijver, wantrouwen of
eenvoudigweg: van cultuurverschillen. Dit is soms een zaak van personen, maar veel
vaker heeft het met de verschillende posities van de actoren in het netwerk te maken.
De autonomie van de school of het schoolbestuur is in het geding, zo vinden sommigen.
Een machtskwestie speelt er eveneens tussen de centrale stad en de deelraden in de
G4-gemeenten. Een ander knelpunt betreft de slechte verhouding tussen het openbaar
onderwijs en het bijzonder onderwijs. Onder dit kopje valt ook het al eerder genoemde
‘dubbele-petten’-probleem van de gemeente.
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Gebrek aan visie en deskundigheid
Gebrek aan visie en deskundigheid hangt nauw samen met knelpunten in de onderlinge
relaties. De spelers in het lokale netwerk schatten niet elke actor even hoog in. Zo acht
men de gemeente niet deskundig, vooral niet waar het onderwijsinhoudelijke zaken
betreft. Dat vindt de gemeente zelf soms ook. Aan de deskundigheid van de school-
besturen twijfelt overigens niemand van de ondervraagden. De schoolbesturen ver-
wijten de gemeente eveneens gebrek aan visie. Maar ook scholen kan het daaraan
ontbreken. Leerkrachten kunnen volgens de ondervraagden, nog wel wat bijscholing
gebruiken. Ten slotte laat ook de kwaliteit van het management van scholen te wensen
over en dat wordt ook gezegd over de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk.  

Extra belasting
Met de toegenomen aandacht voor de preventie en bestrijding van onderwijsachter-
standen is ook de druk op de scholen en het leerkrachtenteam toegenomen. Scholen
noemen het knelpunt van de toegenomen planlast door het GOA-beleid. Extra admini-
stratieve ondersteuning ontbreekt evenwel. Een andere gehoorde klacht is dat de school
niet meer aan haar eigenlijke taken toekomt. 

Samenwerking en sturing
Lang niet alle ondervraagden zijn tevreden over de onderlinge lokale samenwerking,
men vindt het een belangrijk knelpunt in de uitvoering. Dit, plus nog sterk sectoraal
werkende afdelingen, verhinderen een integrale beleidsvoering. Bovengemeentelijke
samenwerking komt niet of niet goed van de grond.

Ook is er kritiek op de sturingswijze van de gemeente: deze zou te sterk of juist te
zwak zijn. Of het ontbreekt de gemeente in het geheel aan mogelijkheden om te sturen.

Overige knelpunten
De respondenten noemen nog vele andere knelpunten. Zo vindt er bijvoorbeeld onder-
ling nog te weinig informatie-uitwisseling plaats; er zijn te veel personele wisselingen
in het gemeentelijk apparaat; er is tijdgebrek; de animo ontbreekt; of men is juist te
ambitieus en vertilt zich aan het moeilijke GOA-beleid; de negatieve berichtgeving in
de pers; de communicatie naar ouders behoeft verbetering; het lerarentekort; problemen
met de gewichtengelden; en de – in vergelijking met vroeger – afgenomen handelings-
ruimte. 

7.3 Knelpunten per actor

In deze paragraaf worden de knelpunten vanuit de verschillende perspectieven van
actoren belicht. Een mogelijke spanning in het gedecentraliseerde onderwijsachter-
standenbeleid betreft immers de relatie tussen de verschillende betrokken partijen. Zo
zijn de mogelijkheden voor gemeenten toegenomen om een lokaal en geïntegreerd
onderwijs(achterstanden)beleid te ontwikkelen dat is toegesneden op de specifieke
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lokale situatie. Maar de rijksoverheid blijft, landelijk bezien, verantwoordelijk voor
een adequate beleidsvoering om de achterstanden aan te pakken. Daarnaast speelt
uiteraard de autonomie van scholen een rol.

7.3.1 Knelpunten die de gemeente ervaart

De survey
In de survey vond een eerste inventarisatie plaats van knelpunten die de gemeenten
ervaren bij de uitvoering van het goa. De meeste gemeenten (62%) gaven aan knel-
punten te ervaren als gevolg van hun taakuitbreiding met het onderwijsachterstanden-
beleid. 

Slechts negen gemeenten zeiden dat de knelpunten specifiek voor de situatie in
hun gemeente waren; 59 gemeenten schreven de problemen uitsluitend op het conto
van de landelijke overheid en de overige 133 gemeenten zagen oorzaken in zowel het
landelijke beleid als in het eigen gemeentelijk beleid.

Hoewel er ‘bij decentralisatie geen sprake is van bezuiniging; er worden in dit geval
juist extra middelen ingezet’ (OCenW 1998), gaf 80% van de gemeenten destijds aan
financiële problemen te hebben. Ook het tijdpad voor de implementatie was ontoe-
reikend volgens 42% van de gemeenten. Bovendien ontbrak in een kwart van de
gemeenten naar eigen zeggen, de deskundigheid om de wet goed te kunnen uitvoeren.

Tabel 7.1 Knelpunten GOA 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen in %

het beschikbaar gestelde budget 109 80
het aangegeven tijdschema 57 42
de beschikbare deskundigheid 33 24
een overwegend kwantitatieve benadering van onderwijsachterstanden 21 15
afstemming beleid tussen gemeentelijk en regionaal niveau 21 15
korte- en langere termijndoelen 18 13
gebrek aan medewerking 8 6
andere knelpunten 43 32
(n) (136) (100)

Bron: SCP (GOA’99) 

Er was geen verschil in het aantal knelpunten tussen de grote steden en kleinere
gemeenten. De expertise van de onderwijsvoorrangsbeleid (OVB-)gemeenten bleek
evenmin een probleemloze beleidsimplementatie te garanderen. Wel bood deze
expertise de gemeenten een voorsprong bij het doorlopen van de beleidsfasen. Er
werd op basis van de survey geconstateerd dat naarmate gemeenten meer knelpunten
ervaren, zij ook minder vergevorderd waren met de implementatie van het beleid.
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Wel waren er verschillen naar het soort knelpunt dat de diverse gemeenten ervaren.
De kleinere gemeenten noemden bijvoorbeeld het ontbreken van deskundigheid als
een belangrijke hindernis, terwijl dit bij de grote steden nauwelijks een probleem was.

In de laatste categorie van tabel 7.1 (‘andere knelpunten’) werden problemen
genoemd die samenhangen met de monitorverplichting. De gemeenten wisten niet
hoe ze, zonder duidelijke criteria voor een monitoringsysteem, aan deze verplichting
zouden kunnen voldoen. 

De interviews
De interviews bieden een aanvulling op in de survey genoemde knelpunten. Het is
duidelijk dat de survey eerder werd afgenomen dan de interviews: het tijdpad was te
krap, zo vonden de gemeenten ten tijde van de survey. Anderhalf jaar later lijkt dit
probleem te zijn opgelost.  

Tabel 7.2 vat de belangrijkste knelpunten samen die gemeenten noemen tijdens de
interviews. Het is een globale samenvatting die geen onderscheid maakt naar het
niveau (bestuurlijk of ambtelijk) binnen de gemeente, waarop men het knelpunt 
signaleert. Voor een meer uitgebreid overzicht van de knelpunten per gemeente en
actor wordt verwezen naar bijlage F3.

Geldnood is in sommige gemeenten een probleem. De gemeenten zeggen dat ze
in de problemen komen met de uitvoering van het beleid, omdat ze te weinig middelen
hebben. Zonder voldoende middelen kan de gemeentelijke regierol niet goed worden
vervuld en kan men niet inhoudelijk bezig zijn. Men vindt dat het Rijk tekortschiet in
de randvoorwaarden om de regierol te kunnen vervullen. Het meerekenen van de
gewichtengelden vindt men ‘een truc’. Duidelijke problemen hebben de gemeenten
ook met het starten en laten functioneren van een monitor. ‘Monitoring is een zwaard
van Damocles’, zegt gemeente i. Men vindt het schandalig dat het Rijk dit op deze
manier gedecentraliseerd heeft. Er moet veel geld bij, geld dat kleine gemeenten niet
altijd hebben. Het monitorprobleem speelt vooral op het niveau van de gemeente. Het
valt immers ook buiten de directe verantwoordelijkheid van de andere actoren. Sommige
gemeenten zeggen zelf de benodigde deskundigheid voor dit beleid te missen, maar
dat probleem doet zich dan vooral gevoelen bij de andere actoren. Een onderling goede
samenwerking behoort evenmin tot de vanzelfsprekendheden. Wantrouwen en naijver,
maar ook cultuurverschillen, verhinderen een optimaal functioneren van het beleids-
netwerk, iets wat de gemeente parten speelt. De integraliteit van het GOA-beleid met
ander beleid is evenmin gegarandeerd. Men is te fragmentarisch bezig, aangezien
sommige taken wel aan de gemeente zijn toebedeeld en andere weer niet. Bovendien
zijn er hinderlijke schotten tussen de verschillende afdelingen en de welzijnsinstel-
lingen.
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Tabel 7.2 Veelgenoemde knelpunten bij de gemeente

N keer totaal 
N keer genoemd (alle actoren) genoemd

naijver, wantrouwen, cultuurverschillen 5 9
problemen door geldgebrek 5 8
monitor is problematisch, moeilijk 5 8
gebrekkige samenwerking / integraliteit 5 7
te krap budget, te weinig middelen 4 14
gebrek aan deskundigheid bij de gemeente 4 11
te veel verschillende gremia 4 8
onenigheid om geld tussen actoren 4 8
weerstanden monitoren, Cito-gegevens 4 5
lerarentekort (levert problemen op) 3 8
slechte overlegstructuur 3 6
verkokering 3 4
continuering projecten probleem 3 4
krijgen geen Cito/gegevens 3 3
te weinig rekening met factoren die lage score bepalen 3 3

Bron: SCP (GOA 2000)

In de grote steden spelen nog andere knelpunten. Zo ervaart de centrale stad dat er
grote verschillen zijn in kwaliteit tussen de portefeuillehouders van de afzonderlijke
stadsdelen. De stadsdelen en deelgemeenten zelf willen juist meer autonomie. Zij
moeten echter hun ambities intomen vanwege deze afhankelijkheidsrelatie met de
centrale stad. Verder bepleiten de G4-gemeenten een onafhankelijker schoolbeleid en
meer lumpsum-situaties voor het basisonderwijs.

7.3.2 Knelpunten die het schoolbestuur ervaart
Tabel 7.3 toont de belangrijkste knelpunten die schoolbestuurders noemen. Voor een
meer uitgebreid overzicht per gemeente en actor wordt nogmaals verwezen naar 
bijlage F3. De schoolbestuurders hebben net als de gemeente, problemen met het
budget dat hun ter beschikking staat. Van alle actoren noemen de schoolbestuurders
geldzaken het meest. Het is eenvoudigweg te weinig, zo vinden negen schoolbestuur-
ders. Er gaat te veel geld zitten in de overhead. Het is een zorg of er na het opzetten van
een overlegstructuur en het aanstellen van beleidsfunctionarissen, nog wel geld over-
blijft voor ‘het eigenlijke werk’. Ook het feit dat welzijn uit dezelfde middelen wordt
gefinancierd en er daardoor te weinig overblijft voor onderwijs, wordt als knelpunt
genoemd. Er is het dilemma dat méér scholen bedelen betekent dat de middelen ver-
der verdund worden. De uitvoering wordt volgens de bestuurders, eveneens gehinderd
door gebrekkige bestuurlijke verhoudingen en een gebrek aan deskundigheid bij de
gemeente. Er wordt gesproken van een ‘als knellend ervaren ambtelijke cultuur’. De
overlegstructuur is niet voor elk bestuur even werkbaar: er zijn te veel lagen waarmee
overlegd moet worden. In de G4-gemeenten noemt het schoolbestuur het hinderlijk
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dat alle afspraken die zijn gemaakt op stadsdeelniveau weer moeten terugkomen op
stedelijk niveau. Naast deze belemmeringen noemen de bestuurders diverse andere
inhoudelijke en organisatorische knelpunten. 

Tabel 7.3 Veelgenoemde knelpunten bij het schoolbestuur

N keer totaal 
N keer genoemd (alle actoren) genoemd

te krap budget, te weinig middelen 9 14
gebrek aan deskundigheid bij de gemeente 5 11
gebrekkige bestuurlijke verhoudingen 5 6
te veel verschillende gremia 4 8
lerarentekort (levert problemen op) 4 8
te veel personele wisselingen 3 3
naijver, wantrouwen, cultuurverschillen 3 9
ruzie om geld tussen actoren 3 8
moeilijk afstemmen 3 7
type leerling zwaarder en sterk wisselend 3 9
logge trage structuur voor besluitvorming 3 6
bij peuterspeelzalen 2 3
gebrek aan visie bij de gemeente 2 2
slechte verhoudingen tussen openbaar en bijzonder 2 2
geld gaat te veel in verkeerde zaken zitten 2 2

Bron: SCP (GOA 2000)

7.3.3 Knelpunten die de schooldirectie ervaart
Tabel 7.4 toont enkele veelgenoemde knelpunten die men op het niveau van de school-
directie ervaart. Het meest van alle actoren noemen de schooldirecteuren zaken die
de onderwijsinhoud betreffen en daarnaast ook factoren die met de omgeving van de
school samenhangen en die de beleidsimplementatie van het goa negatief beïnvloeden.
Een zorg van de directies is dat het team niet te zwaar belast wordt.

Ook de schooldirecties noemen het probleem van een (dreigende) verdunning van
middelen. Steeds meer instellingen willen middelen uit dezelfde pot, bijvoorbeeld in
het kader van een buurtnetwerk. Een schooldirecteur vindt de mogelijkheden om als
school te overleggen met vergelijkbare scholen afgenomen. In de OVB-periode was
dat beter. Een andere directeur noemt de grote naijver tussen scholen onderling. De
schooldirecties noemen de spanning tussen de autonomie van de school en het
afhankelijk zijn van de gemeente. Zo komt de gemeente soms met zaken die de scholen
niet belangrijk vinden en wordt de gemeente als te weinig flexibel ervaren juist ten
aanzien van zaken die de scholen belangrijk vinden. De scholen zien kortom hun
handelingsruimte ingeperkt.

De knelpunten die de directies signaleren, lopen het meest uiteen. Het zou kunnen
betekenen dat een succesvolle implementatie van het beleid op scholen veel meer 
van de specifieke omstandigheden van de school afhangt dan van de bestuurlijk-
organisatorische structuur van het beleid. 
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Tabel 7.4 Veelgenoemde knelpunten bij de schooldirectie

N keer totaal 
N keer genoemd (alle actoren) genoemd

type leerling zwaarder en sterk wisselend 5 9
belasting team, school zien te voorkomen 3 7
onduidelijkheid geldstroom 3 4
huizenbeleid, samenstelling buurt 3 4
school doet dingen die ver buiten taken vallen 3 4
vroeger was het beter: meer mogelijkheden 2 2
negatieve berichtgeving, pers 2 2
eigen thema’s mogen niet meer 2 2
aansluiting peuterspeelzalen–BO 2 3
gebrek aan deskundigheid bij de gemeente 2 11
moeilijk afstemmen 2 7
logge trage structuur voor besluitvorming 2 6
informatie wordt slecht uitgewisseld 2 5
aansluiting BO–VO 2 5
zwarte-witte-scholen probleem, segregatie 2 3

Bron: SCP (GOA 2000)

7.4 Samenvatting en conclusies 

Slechts één schoolbestuurder en één schooldirecteur zeggen geen enkel knelpunt in
de uitvoering te kunnen noemen. De overige 66 respondenten noemen vele knelpunten.

Geldzaken (het gebrek aan geld of problemen met de verdeling en het inzetten van
middelen) spelen zoals gezegd een belangrijke rol en bezetten de eerste plaats in de
rij van knelpunten. Alle actoren hebben geldproblemen, maar met name de school-
bestuurders zeggen over een te krap budget te beschikken. 

Het tweede type problemen is inhoudelijk van aard. Ze worden vooral door de
scholen genoemd, maar deels ook door de andere actoren (h)erkend. 

Een volgend probleem betreft de monitor, een probleem dat op gemeentelijk niveau
speelt. Niet alle respondenten of actoren delen in de noodzaak van zo’n monitor. 

Kritiek op de huidige overlegstructuur tussen gemeenten en scholen of hun besturen
is er ook. Alle actoren maken kanttekeningen bij de overlegstructuur, maar de onder-
vraagde schoolbestuurders zijn het meest kritisch. Daarmee hangt het volgende knel-
punt samen dat de onderlinge verhoudingen betreft. De gemeente signaleert vooral
naijver, wantrouwen en onderlinge cultuurverschillen. Schoolbesturen spreken van
gebrekkige bestuurlijke verhoudingen en voelen zich soms aangetast in hun autonomie.
Ook de portefeuillehouders van enkele stadsdelen of deelgemeenten noemen het gebrek
aan autonomie. De handelingsruimte van de deelraad wordt te zeer ingeperkt door de
centrale stad. 

Gebrek aan visie en deskundigheid van de betrokkenen is eveneens een van de
problemen bij de implementatie van het GOA-beleid. Het wordt door maar liefst 
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21 respondenten genoemd. Vooral de deskundigheid van de gemeente wordt – overigens
ook door enkele gemeenten zelf – in twijfel getrokken. Men noemt knelpunten die de
samenwerking en integraliteit van het beleid belemmeren en die te maken hebben
met de sturingswijze van de gemeente, of met de besteding van de gewichtengelden.

In dit hoofdstuk is eveneens beschreven dat veel respondenten omgevingsfactoren
noemen die een goede implementatie van het beleid hinderen. Dit is vooral de ervaring
van scholen. Scholen staan in toenemende mate onder druk (Bronneman-Helmers
1999) en een algemene zorg van de drie actoren betreft dan ook de belasting van leer-
krachten. Een van de belangrijkste knelpunten in de voorwaardelijke sfeer betreft het
tekort aan leerkrachten. Niet alleen kampen de scholen met onvervulbare vacatures,
maar ook is het kunnen behouden van leerkrachten voor de school een probleem. Bij
een groot lerarentekort stagneert naar verwachting de implementatie van het beleid
op scholen en neemt bovendien de druk op het zittende personeel verder toe.

De belangrijkste conclusie ten aanzien van de knelpunten luidt dat, hoewel de actoren
ten tijde van de interviews zo’n anderhalf à twee jaar bezig zijn met het GOA-beleid, het
in een aantal gemeenten nog niet is gelukt een goede, werkbare organisatiestructuur
voor het goa op te zetten. Dit heeft gedeeltelijk te maken met de wijze waarop de
gemeente het beleidsproces stuurt en gedeeltelijk met de onderlinge relaties tussen
de actoren in het netwerk. Zo is het bijzonder moeilijk tot een juiste balans te komen
van gezamenlijkheid en autonomie. Een deel van de problemen hangt samen met de
bestuurlijke context van het beleid. 

In het volgende en tevens laatste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de gevolgen
van de decentralisatie van het beleid.
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Noot

1 Gegevens van de Inspectie van het onderwijs wijken hiervan af. De inspectie
constateert dat aan het begin van het schooljaar 1999/2000 bijna 11% van de
basisscholen met vacatures kampte. Een halfjaar later bleken deze vacatures
nog steeds niet vervuld en was er op 10% van de andere scholen inmiddels ook
een vacatureprobleem ontstaan. Het percentage dat in dat schooljaar met een
vacatureprobleem kampte, lag daarmee op 21 (Inspectie van het onderwijs 2001).
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Deel III

Slot





8 Samenvatting en conclusies

8.1 Inleiding

In 1998 is het onderwijsachterstandenbeleid gedecentraliseerd en tot de gemeentelijke
taken gaan behoren. Dit onderzoek had tot doel het beleidsproces van het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (goa) te verhelderen. Het onderzoek omvatte een
representatieve survey naar de beleidsvoorbereiding, de beleidsvaststelling, de beleids-
uitvoering en de beleidsevaluatie van het goa. Van deze survey is apart verslag gedaan
(Turkenburg 1999). De survey gaf een beeld van de inhoudelijke keuzes die gemeenten
hebben gemaakt en van de bestuurlijk-organisatorische vorm die ze voor het beleid
hebben gekozen. In de survey kwam slechts één actor aan het woord (een gemeentelijk
beleidsmedewerker). 

Een aantal vragen naar het waarom van deze lokale uitkomsten bleef evenwel
onbeantwoord. De tweede fase van dit onderzoek betrof een kwalitatief onderzoek in
vijftien gemeenten. Via interviews met de belangrijkste vertegenwoordigers van het
lokale beleidsnetwerk is getracht zicht te krijgen op de achterliggende processen, de
context waarin het beleid totstandkomt en de factoren die daarbij een rol spelen. De
winst van het kwalitatieve onderzoek is dat het de verschillende perspectieven op de
implementatie van het beleid omvat van zowel wethouders en beleidsmedewerkers,
als van schoolbesturen en schooldirecties. 

Voorliggende rapportage is het eindrapport van het onderzoek. Het accent in deze
rapportage ligt op de resultaten van het kwalitatieve onderzoek. 

Opzet van het hoofdstuk
In paragraaf 8.2 worden enkele kanttekeningen geplaatst bij het onderzoek. 

Paragraaf 8.3 vat nog eens samen hoe gemeenten halverwege de eerste planperiode,
het GOA-beleid vormgaven. De deelvragen worden in afzonderlijke paragrafen beant-
woord.

In paragraaf 8.4 staat een reflectie op de bevindingen vanuit het oogpunt van de
gewijzigde bestuurlijk verhoudingen sinds de decentralisatie, en de daarmee verbonden
verwachtingen. 

8.2 Kanttekeningen bij de opzet en uitvoering van het onderzoek 

8.2.1 Beperkingen in de eerste en tweede fase
De vele ambtelijke wisselingen in het gemeentelijk apparaat vormden een probleem voor
de survey. Niet alleen maakt dit het moeilijk om (voldoende) respondenten voor het
onderzoek te benaderen, maar soms schoot hierdoor ook de aanwezige (historische)
kennis in de gemeente van het onderwijsachterstandenbeleid of van (daarvoor) het
onderwijsvoorrangsbeleid tekort.
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Een andere beperking van het onderzoek betreft de opzet van de tweede fase. Door
slechts een beperkt aantal respondenten per gemeente te ondervragen, is een repre-
sentatief beeld per onderzochte gemeente uiteraard niet gegarandeerd. De opzet
voorziet wel in wat een exemplarische representativiteit van het GOA-beleid in Nederlandse
gemeenten genoemd kan worden. De selectie van gemeenten is gebaseerd op een uit-
voerige analyse van surveygegevens onder alle gemeenten met een GOA-beleid. Dit
resulteerde in zeven verschillende dimensies van het GOA-beleid, die waren samen te
vatten in vier beleidstypen. 

Een substantieel aantal interviews met vijftien directeuren van een basisschool met
onderwijsachterstandsproblematiek, dertien schoolbestuurders, 22 gemeentelijk
beleidsmedewerkers, veertien wethouders of portefeuillehouders en vier vanuit een
andere functie bij het GOA-beleid betrokkenen, bood voldoende garantie om het
actorperspectief te verhelderen.

De uitvoering van het beleid in de klas viel buiten de onderzoeksopdracht, hoewel
dit uiteraard de laatste belangrijke stap van het implementatieproces betreft. De vraag
of leerkrachten zijn overgegaan tot een andere methode of aanpak in de lessen kan
op basis van dit onderzoek niet worden beantwoord. Het lijkt erop dat het GOA-beleid
halverwege de eerste planperiode vooral nog papieren beleid was, dat nog nauwelijks
op klas- of schoolniveau was geïmplementeerd (vgl. ook Driessen 2001).

8.2.2 Een beleidstypologie levert slechts een momentopname
Van de beleidstypologie die op basis van de survey is ontwikkeld, is in de tweede fase
van het onderzoek gebruikgemaakt voor een verantwoorde selectie van cases. De
onderscheiden vier beleidstypen zijn genoemd naar het meest typerende kenmerk
van het beleid: minimaal/startend voor de categorie gemeenten die een nog weinig uit-
gekristalliseerd GOA-beleid voeren, extern voorbereid voor de gemeenten die voor een
aantal cruciale voorbereidende taken in het GOA-beleid externe deskundigheid hebben
ingeschakeld, doelen centraal voor de gemeenten waar het grote aantal doelstellingen
van het beleid opvalt, en specifiek en integraal voor de gemeenten waar het GOA-beleid
er vooral door wordt gekenmerkt dat het een integraal beleid vormt met andere beleids-
terreinen. Het beleid is hier meer dan in andere gemeenten specifiek gericht op de
achterstandsscholen en doelgroepleerlingen. 

Een uitgebreide toets van de typologie aan de praktijk heeft niet plaatsgevonden.
De doelstelling van het verhelderen van het beleidsproces en de verschillende actor-
perspectieven zou daardoor in het gedrang komen. Toch kan er wel iets meer gezegd
worden over de beleidstypologie. De afzonderlijke inhoudelijke en bestuurlijk-organi-
satorische dimensies werden in de verhalen soms goed zichtbaar. Gemeenten van het
tweede beleidstype bijvoorbeeld, die een aantal voorbereidende taken uitbesteedden,
zijn min of meer als variant van het eerste beleidstype op te vatten, waar men eveneens
aarzelend met het beleid startte. De gemeenten van het derde onderscheiden beleids-
type, waarin de nadruk op de doelen lag, waren herkenbaar en toonden meer sturings-
ambitie dan andere gemeenten. Ook gemeenten die een meer specifiek en integraal
beleid voerden (het vierde beleidstype) waren soms zeer herkenbaar. 
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Het kwalitatieve onderzoek heeft evenwel laten zien dat de verschillende actorposities
vaak meer zeggingskracht hebben dan de verschillende beleidstypen. Bij diverse
onderwerpen was er meer overeenkomst tussen de actoren in verschillende gemeenten,
dan tussen gemeenten van eenzelfde beleidstype. 

De conclusie over de beleidstypologie moet zijn, dat het een mogelijkheid is om de
variëteit in het GOA-beleid op één moment samen te vatten. De voortdurende ont-
wikkelingen in het beleid zorgen ervoor dat een typologie nauwelijks een bestendig
karakter kan hebben. Hoewel de afzonderlijke dimensies wel een zekere zeggings-
kracht hebben, is de variëteit in het GOA-beleid in de praktijk te groot om in een heldere
typologie samen te vatten.

8.2.3 Beleidsimplementatie kost vele jaren
De (laatste) gegevensverzameling voor dit onderzoek vond plaats in 2000, halverwege
de eerste planperiode. Zoals eerder al werd opgemerkt, is het beleid in de gemeenten
op dat moment nog volop in ontwikkeling.

Het kost tijd om nieuw onderwijsbeleid volledig te implementeren (tot in de school
en klas). De tijd die daarvoor nodig is, wordt stelselmatig onderschat. Vaak wordt
een periode van zes jaar genoemd als minimum. Dit betekent een overschrijding van
de dikwijls door politici beoogde periode van vier jaar. Maar zelfs zes jaar is een te
optimistische inschatting als er niet direct wordt begonnen met de implementatie,
als er eerst nog allerlei problemen moeten worden opgelost, of als er sprake is van
weerstanden (Kloprogge 1997: 14). 

Dit onderzoek naar het GOA-beleidsproces kan dus min of meer als nulmeting
van het beleid fungeren en moet vooral als een momentopname worden beschouwd. 

8.3 Het beleidsproces goa in de onderzochte gemeenten

De centrale vraag van het onderzoek luidde:
Hoe hebben gemeenten – in het krachtenspel van verschillende, betrokken actoren – vorm en inhoud
gegeven aan het gedecentraliseerde onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) en welke factoren
beïnvloedden dit beleidsproces?

Deelvragen daarbij waren:
– Welke doelstellingen staan centraal in het lokale onderwijsachterstandenbeleid en

hoe worden deze keuzes gemaakt?
– Welk bestuurlijk-organisatorisch model of welke benadering hanteren de gemeenten

voor het GOA-beleid en hoe ervaren de verschillende actoren deze structuur? 
– Welke eventuele knelpunten doen zich voor bij de implementatie van het GOA-

beleid? 
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Het samenvattende antwoord luidt dat tot halverwege de eerste planperiode de nadruk
vooral heeft gelegen op de vorm van het GOA-beleid. Op zeer uiteenlopende wijze
hebben gemeenten getracht een goede lokale structuur voor de uitvoering van het
GOA-beleid te ontwikkelen. Inhoudelijk is het landelijke beleidskader (lbk) goeddeels
gevolgd.

Verschillende factoren beïnvloedden het beleidsproces. Het zijn factoren die te maken
hebben met het netwerk en de actoren, met de sturingswijze van de gemeente en met
de decentralisatie van het beleid. 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt hierna het antwoord op de vraag toe-
gelicht. Allereerst wordt ingegaan op de inhoudelijke keuzes in het beleid, het ant-
woord op de eerste deelvraag (§ 8.3.1). Vervolgens wordt de tweede deelvraag over de
bestuurlijk-organisatorische keuzes in het beleid beantwoord (§ 8.3.2). Deze paragraaf
sluit af met een samenvatting van de in dit onderzoek gesignaleerde knelpunten in de
uitvoering (§ 8.3.3).

8.3.1 Inhoudelijke kenmerken

Het lbk wordt gevolgd, maar het beleid is nog weinig doelgroepgericht
Gemeenten worden geacht in hun GOA-beleid een lokale vertaling te geven van de
doelstellingen van het landelijke beleidskader 1998-2002. Deze hebben betrekking op:
– de voor- en vroegschoolse periode;
– beheersing van de Nederlandse taal;
– vermindering van de verwijzing naar het speciaal onderwijs;
– vermindering van schooluitval;
– evenredige deelname van de doelgroepen aan het onderwijs;
– monitoring.

Op twee manieren proberen de gemeenten inhoud te geven aan de doelstellingen van
het landelijke beleidskader: ofwel het lopend aanbod van programma’s en projecten
wordt getoetst aan het lbk, ofwel de doelstellingen van het lbk worden uitgewerkt
in nieuwe programma’s of methoden.

Gemeenten kunnen zich overwegend vinden in de doelstellingen van het lbk, de
interviews bevestigen het beeld van de survey. Het betekent niet dat de ondervraagden
alles wat ze belangrijk vinden in het kader van onderwijsachterstandsbestrijding, ook
‘kwijt kunnen’ in het GOA-plan. Enkele respondenten vinden met name aanvullende
doelstellingen wenselijk op het terrein van sociale vaardigheden of de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Het onderzoek maakt duidelijk dat gemeenten in het beleid het accent leggen op taal,
op de voor- en vroegschoolse educatie (vve), vermindering van schooluitval, school-
verzuim en voortijdig schoolverlaten en op brede-schoolactiviteiten.
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De respondenten achten een vroege interventie noodzakelijk om achterstanden weg te
werken. De peuterspeelzalen bieden daarvoor de beste kansen. Daarvoor is wel een
professionalisering van de peuterspeelzaalwerkers noodzakelijk, zo vindt men, en is
een facilitering van het overleg met het basisonderwijs wenselijk. Een doorgaande
leerlijn is nog bijna nergens gerealiseerd. Verschillende knelpunten en bijvoorbeeld
ook cultuurverschillen staan daarbij in de weg. De respondenten verwachten veel van
een deskundigheidsbevordering van peuterspeelzaalwerkers. Men spreekt zich er niet
over uit of een deskundigheidsbevordering van de groepsleerkrachten op dit punt
eveneens wenselijk zou zijn. 

Er wordt in de onderzochte gemeenten op ruime schaal gekozen voor enkele 
landelijk erkende VVE-programma’s, waarvan de verwachtingen hoog, maar de uit-
komsten vooralsnog onzeker zijn. 

Een opvallende uitkomst van de survey was dat veel gemeenten kiezen voor een globaal,
op (vrijwel) alle scholen en hun leerlingen gericht beleid. Slechts een kwart tot een
derde van de gemeenten beperkt het beleid tot de echte doelgroepen: respectievelijk de
scholen met een hoog percentage gewichtenleerlingen en de achterstandsleerlingen zelf.

De interviews bieden zicht op de achterliggende motieven. De motieven voor een
specifiek beleid zijn evident: het is urgent, de achterstanden en de motivatie om er
iets aan te doen zijn op deze scholen het grootst, het gaat om maatwerk en het is een
efficiënte besteding van de middelen. 

De motieven voor een algemener beleid zijn van een andere orde: hier spelen vaak
politieke redenen een rol. Door scholen van alle denominaties middelen te geven,
creëert men een draagvlak voor het beleid en de sturings- en coördinatiemogelijkheden
voor de gemeente zijn groter als alle scholen in de gemeente middelen krijgen. Soms
willen gemeenten wachtgeldaanspraken voorkomen. Daarnaast zijn er gemeenten
die de extra zorg aan alle leerlingen ten goede willen laten komen.

Het GOA-beleid is beperkt vertaald in meetbare doelen, maar er is wel een streven
naar meer eenheid in het aanbod
Het beleid van de gemeenten lijkt zich te ontwikkelen van een wat vaag beleid in de
richting van een meer concreet beleid waarbij de doelstellingen in meetbare termen
zijn verwoord. Er zijn veel voorstanders van een meetbaar beleid, vooral onder de
schoolbestuurders en de gemeenten. Weerstand is er ook, vooral bij schooldirecties.
Niet alles is te kwantificeren. Zeker niet alle projecten en activiteiten waarvan men in
theorie misschien nog wel, maar in concreto minder goed kan aangeven wat de exacte
bijdrage ervan is aan het uiteindelijke doel: het verminderen van achterstand.

In veel gemeenten streeft men naar meer eenheid in het aanbod, waardoor er wellicht
een einde komt aan ‘de projectencarrousel’. De variatie is nu nog groot. De expliciet
genoemde programma’s en projecten passen goeddeels in het lbk, maar er vinden
onder de vlag van goa (en met GOA-middelen) ook activiteiten plaats die daar weinig
mee te maken hebben. Genoemd zijn logopedie, assertiviteitstraining en bepaalde
ICT-projecten.
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8.3.2 Bestuurlijk-organisatorische kenmerken

Voor sommige gemeenten betekent goa de start van nieuw beleid. Voor de voormalige OVB-
gemeenten verloopt de overgang naar goa niet altijd soepel 

De meeste gemeenten informeren de betrokkenen via conferenties en bijeenkomsten
waarin het GOA-beleid wordt geïntroduceerd. De gemeente ontplooit verschillende
initiatieven en er worden werkgroepen geformeerd om het beleid inhoudelijk voor te
bereiden.

Er blijkt een onderscheid te zijn tussen de gemeenten die nog geen ervaring hadden
met het onderwijsvoorrangsbeleid (ovb) – en waarvoor het goa dus de start van een
nieuw beleid betekende – en gemeenten die al veel langer een onderwijsachterstands-
beleid voeren. In de survey bleek deze laatste categorie een voorsprong te hebben op
andere gemeenten, maar bleef de vraag onbeantwoord of het hier om nieuw of al
bestaand beleid ging. 

De interviews laten zien dat de problemen bij de niet-OVB-gemeenten zijn terug te
voeren op een gebrek aan ervaring en deskundigheid en op een gebrek aan financiële
middelen. Een aantal gemeenten heeft het gebrek aan deskundigheid verholpen door
externe deskundigen bij de beleidsvoorbereiding te betrekken of de beleidsvoorberei-
ding uit te besteden aan een onderwijs-adviesbureau.

Gemeenten waarvoor de structuur van het goa weliswaar nieuw was, maar die
daarvoor al wel een ovb voerden, kunnen gebruikmaken van een aantal bestaande
samenwerkingsrelaties of overleggen. Andere kenmerken van deze gemeenten zijn dat
ze reeds een projectenaanbod realiseren en de uitvoerenden vaak jarenlange ervaring
hebben op het terrein van de achterstandsbestrijding. Toch verloopt de introductie
van het goa ook in deze ervaren gemeenten niet zonder slag of stoot, aangezien de
meeste gemeenten streven naar een adequate, nieuwe overlegstructuur en naar meer
eenheid in het beleid. 

Meningen over goa zijn overwegend positief, maar het is wennen aan de nieuwe rollen
De meningen lopen uiteen als gevraagd wordt de verandering naar het GOA-beleid te
typeren. De respondenten zijn overwegend positief. Van alle actoren is de gemeente
het meest positief. Alle actoren moeten wennen aan de nieuwe rollen in het lokale
netwerk en het op overeenstemming gericht overleg (oogo). De schoolbesturen zijn
verdeeld en met name in de grote(re) gemeenten betreuren de besturen de toegenomen
invloed van de gemeente. De indruk is dat men geen moeite heeft met de decentralisatie,
maar wel met het feit dat een in hun ogen niet altijd deskundige actor (de gemeente)
de regie voert en inhoudelijk probeert te sturen. Opvallend is dat veel schooldirecties
maar weinig verandering zien, wellicht omdat de implementatie van het beleid op
schoolniveau (vooralsnog) beperkt is gebleven.

Gemeenten krijgen de regierol overigens niet automatisch toebedeeld. Acceptatie
van de gemeente als regisseur van het GOA-beleid hangt af van het vertrouwen dat de
spelers in het lokale beleidsnetwerk hebben in de deskundigheid – of op zijn minst
onpartijdigheid – van de gemeente en de bereidheid van de gemeente om zelf nog
middelen aan het GOA-budget toe te voegen.
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Vertrouwen in het lokale netwerk noodzakelijk voor werkbaar overleg
Bij de beleidsvoorbereiding van het goa wordt er op ruime schaal overleg gevoerd of
informatie ingewonnen door de betrokken partijen. Intensievere vormen van samen-
werking komen beperkt voor en spitsen zich toe op het lokale jeugdbeleid, waarvan
goa soms deel uitmaakt. In de meeste onderzochte gemeenten zijn er plannen voor
een brede school. Op dit terrein is er een lokaal breed overleg gaande over de inrichting
van zo’n brede school. 

Gemeenten waar het bestuur van het openbaar onderwijs is verzelfstandigd, hebben
een gunstiger uitgangspositie voor een goede samenwerking in het lokale netwerk,
dan gemeenten met een integraal bestuur. In het laatste geval is het vertrouwen dat de
schoolbestuurders van het bijzonder onderwijs hebben in het netwerk en in de voor-
zitter van het oogo, meer van toeval en van personen afhankelijk. De respondenten
hechten waarde aan een eerlijke en neutrale voorzitter. 

De meeste aandacht is in deze eerste planperiode uitgegaan naar het opzetten van
een herkenbare en werkbare lokale organisatiestructuur. De interviews laten zien dat
dit soms een moeizaam proces is. Het lokale overleg is dan wel gericht op overeen-
stemming (oogo), maar dat betekent niet dat er geen controversen tussen de betrokken
partijen zijn.

Alle betrokkenen moesten wennen aan de nieuwe lokale verhoudingen. Maar men
ziet ook de voordelen hiervan, zoals de ‘kortere lijnen’.

De inzet van eigen middelen van gemeenten bevordert het commitment van scholen
Het GOA-plan moet onder andere vermelden:
– hoe de scholen de formatie die bestemd is voor het bestrijden van onderwijsachter-

standen voor speciale doeleinden inzetten, met dien verstande dat de scholen 
zeggenschap hebben over de wijze waarop dit wordt geoperationaliseerd; 

en verder:
– hoe de scholen verantwoording afleggen over de inzet van zowel de gewichtengelden

als de GOA-middelen (in overeenstemming met het plan) (Staatsblad, 1997, nr. 237).

De interviews illustreren dat het GOA-plan en het feit dat men daar in het oogo

overeenstemming over heeft bereikt, op zichzelf onvoldoende garanties bieden voor
een besteding van de middelen conform het afgesproken en vastgestelde beleid. Slechts
twee gemeenten lijken enige grip op de besteding van de schoolgebonden middelen
te hebben en zijn eventueel ook bereid sancties toe te passen. Het zijn gemeenten
waar de sturingsmogelijkheden via het GOA-budget het grootst zijn. 

Als de gemeente zelf middelen verstrekt, vinden de andere actoren het wel terecht
dat daar de plicht tot verantwoording tegenover staat. De interviews bevestigen de
verwachting dat het inzetten van eigen gemeentelijke middelen niet alleen de beleids-
uitvoering van het goa bevordert, maar ook de cohesie van het lokale netwerk en het
commitment van de betrokkenen aan de genomen besluiten.
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Gemeenten met slechts weinig GOA-middelen zijn zich bewust van hun beperkte
invloed op de uitvoering. In deze gemeenten zijn de netwerkconstituering en het
investeren in de relaties met het veld de belangrijkste zorg. De interviews illustreren
dat de relatie tussen de gemeente en het veld vaak beter kan. Een twistpunt betreft het
inzetten van de middelen voor klassenverkleining. Een andere strijd betreft de Cito-
scores. Niet alle scholen nemen Cito-toetsen af en ook lang niet alle schoolbesturen
zijn bereid de Cito-scores openbaar te maken of te verstrekken aan de gemeente. Zonder
medewerking van de scholen of van hun besturen kan de gemeente slecht toezicht
houden op de uitvoering. 

Beleidsvoering nog weinig integraal
Een belangrijke verwachting luidde dat de decentralisatie zou resulteren in een integrale
aanpak van de problematiek. Halverwege de eerste planperiode slagen gemeenten
daar maar matig in, zo werd op basis van de survey geconstateerd en de interviews
illustreren dat beeld. Zo worden er ten behoeve van goa nog nauwelijks personele en
financiële middelen gebundeld, wat de meest intensieve vorm van samenwerking en
afstemming in het beleid is. Op veel terreinen wordt er weliswaar informatie uitge-
wisseld en overleg gepleegd en worden er – in mindere mate – gezamenlijk doelstel-
lingen geformuleerd. Een vruchtbare samenwerking tussen peuterspeelzalen en de
basisschool ontbreekt bijvoorbeeld nog in veel gemeenten. Bovengemeentelijke samen-
werking vindt al evenmin plaats. 

Voor een integrale benadering is een goede coördinatie een vereiste; er moeten
meer partijen tot overeenstemming zien te komen dan bij een sectorale aanpak. De
ondervraagden zien wel de noodzaak van een integrale benadering, maar praktische
problemen, een scheiding van taken, en strijdige belangen verhinderen een eens-
gezinde aanpak. Meer kans op een integrale aanpak is er volgens de respondenten,
als bijvoorbeeld de verantwoordelijk wethouder een breed samengestelde portefeuille
heeft en als de ambtelijke diensten zijn ‘ontkokerd’.

8.3.3 Knelpunten in de uitvoering

Omgevingsfactoren beperken de mogelijkheden van het GOA-beleid
De laatste deelvraag in het onderzoek heeft betrekking op knelpunten in de uitvoering.
Het accent lag in het onderzoek op knelpunten die de verschillende actoren bij de
implementatie van het GOA-beleid ervaren. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen knelpunten die expliciet betrekking
hebben op het GOA-beleid en meer algemene knelpunten, die dus niet uitsluitend
betrekking hebben op het GOA-beleid, maar wel van invloed zijn op de uitvoering
daarvan.

Het belangrijkste knelpunt is het leerkrachtentekort, dat weliswaar (zeker in de
Randstad) een algemeen probleem is, maar dat toch vooral negatief lijkt uit te pakken
voor de achterstandsleerlingen. Ten tijde van het onderzoek had een vijfde van de
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basisscholen met een lerarentekort te kampen. Bijna de helft van de scholen met meer
dan 70% allochtone leerlingen had onvervulbare vacatures. Het lerarentekort is van
invloed op de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid, op de aandacht en
continuïteit in programma’s en op de extra zorg voor achterstandsleerlingen. 

Daarnaast worden er nog andere meer algemene knelpunten genoemd die met name
de achterstandsscholen en hun leerlingen raken. Zo is het grote verloop in bepaalde
woonwijken een probleem voor de school, evenals een segregatie in woonwijken. De
toegenomen diversiteit aan leerlingen van één klas stelt de school voor problemen en
betekent een verzwaring van de taak van de leerkracht.

De respondenten zijn zich ervan bewust dat de invloed van het beleid en de invloed
van de school op een verbetering van de positie van achterstandsleerlingen beperkt zijn.
Omgevingsfactoren en kenmerken van het ouderlijk milieu achten zij meer bepalend. 

Naast deze meer algemene knelpunten zijn er knelpunten die direct samenhangen
met het GOA-beleid en de nieuwe structuur waarin dit plaatsvindt. 

Te weinig financiële middelen. Meningsverschillen over de gewenste aanpak
Het meest genoemd worden knelpunten die het budget voor goa betreffen. Een volgend
type knelpunten betreft de onderwijspraktijk. Zo hapert de aansluiting tussen de peuter-
speelzalen en het basisonderwijs, en de aansluiting tussen het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs. 

Soms komt wat een gemeente bedenkt niet overeen met de behoefte van de scholen.
Scholen willen soms aandacht voor andere zaken dan de in het GOA-plan vastgelegde
onderwerpen, of het toevallige stokpaardje van een wethouder. Scholen kiezen bij-
voorbeeld voor klassenverkleining, terwijl dit niet de voorkeur heeft van de gemeente
(en soms ook niet van de schoolbesturen). 

Ook zouden sommige respondenten meer aandacht willen voor een preventief beleid
en niet uitsluitend voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.

Knelpunten verschillen per actor
De ondervraagde schooldirecties benadrukken de meer algemene knelpunten als de
(veranderde) omgeving van de school en de toenemende taakverzwaring van leer-
krachten. Knelpunten die juist expliciet betrekking hebben op de uitvoering van het
GOA-beleid worden eerder door de andere actoren genoemd. 

De gemeente heeft moeite met het vervullen van de regierol, omdat ze daarvoor
afhankelijk is van de medewerking van de andere actoren (besturen en scholen) en
slechts beperkte sturingsmogelijkheden heeft. De monitorverplichting is eveneens een
veelgenoemd knelpunt dat de gemeenten naar voren brengen. De uitvoering van dit
onderdeel van het lbk stagneert.

Schoolbestuurders noemen met name het gebrek aan geld, of de verdeling van de
middelen. De schoolbesturen achten de gemeente (onderwijsinhoudelijk) niet des-
kundig en hebben kritiek op de in hun ogen gebrekkige bestuurlijke verhoudingen. 
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Spanning tussen territoriale en functionele decentralisatie
Het GOA-beleid wordt vastgesteld en uitgevoerd in een netwerk van actoren, waar de
hulp- en machtsbronnen niet evenwichtig zijn verdeeld. Zowel de gemeente als de
scholen kunnen beschikken over financiële middelen. De gemeente beschikt doorgaans
niet over de (onderwijsinhoudelijke) deskundigheid waarover schoolbestuurders
kunnen beschikken. De schoolbesturen ontbreekt het aan een ‘helikopterview’ van ver-
wante beleidsterreinen en -ontwikkelingen. De gemeente is voor informatie afhankelijk
van de medewerking van de besturen. Inzage in de besteding van de middelen door
de scholen, maar bijvoorbeeld ook de scores van de scholen op de Cito-toetsen, zijn
de belangrijkste voorbeelden van informatie die noodzakelijk is voor het beleid.

Om gemeentelijke middelen te kunnen ontvangen moeten de instellingen zich ver-
binden aan het GOA-plan. De instellingen zijn er dus bij gebaat hun eigen doelen terug
te vinden in het plan, om vervolgens van de gemeente aanvullende middelen te ont-
vangen voor de uitvoering daarvan.

Als alle partijen zich verbinden aan het GOA-plan, moeten de middelen ook conform
het plan worden aangewend. Een van de knelpunten in het onderzoek blijkt nu juist
het vinden van een voor alle partijen acceptabele balans tussen gezamenlijkheid (in
het gemeentelijk beleid) en de autonomie van scholen.

Beide partijen zijn afhankelijk van elkaar en alle actoren hebben er belang bij dat
de verhoudingen in het netwerk goed zijn en goed blijven. Uit het onderzoek blijkt
dat het onderling vertrouwen in het netwerk soms ontbreekt. De ruil van informatie
en middelen zou gemakkelijker totstandkomen, als alle partijen ervan overtuigd zijn
dat er sprake is van een ‘win-win-situatie’. Maar de interviews tonen verschillende
voorbeelden van een ‘concurrerende interdependentie’ (vgl. Terpstra 2001). 

Ook waar de verhoudingen minder scherp liggen, stellen de schoolbesturen geen
prijs op een inhoudelijke bemoeienis van de gemeente. Inzage krijgen in hoe de scholen
omgaan met de gewichtengelden, of het opvragen van Cito-scores is daardoor voor
de gemeente een moeizame kwestie gebleven.

De sturingsambitie van de gemeente is soms beperkt; een open, interactieve 
beleidsvoering blijkt het meest succesvol
Gemeenten lijken de rol van netwerkconstituent op te pakken, maar slagen er toch
maar in beperkte mate in om vergaande samenwerkingsvormen te realiseren. Het
onderzoek laat zien dat de gemeenten de rol van procesmanager evenmin optimaal
vervullen. Alle actoren zien een hindernis in de belangenverstrengeling van gemeenten
die zelf tevens als bestuur verantwoordelijk zijn voor het openbaar onderwijs. Het
vertrouwen in het netwerk neemt toe – en daarmee ook de sturingsmogelijkheden van
de gemeente – als de gemeente wordt gezien als een neutrale voorzitter van het lokale
overleg. 

Tot de succesvolle sturingsinstrumenten van de gemeente moet ‘de zak met geld’
gerekend worden. Gemeenten die zelf extra middelen toevoegen, zijn succesvoller in
het binden van de instellingen aan het beleid. In ruil daarvoor ontvangen ze informatie
van de scholen, zodat ze hun toezichthoudende taak in principe kunnen uitvoeren. 
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Het onderzoek laat zien dat een open, interactieve beleidsvoering het meest succesvol
lijkt te zijn. Pogingen tot een top-down sturing roepen weerstand op. Het noodzakelijke
onderlinge vertrouwen in het beleidsnetwerk zal bij een gemeente met een dirigistische
sturingsambitie maar weinig kans maken tot ontwikkeling te komen. 

Bij gemeenten met een klein budget is er vooral sprake van een procesmatige 
sturingsambitie. Het creëren van een draagvlak en consensus tussen de partijen vormt
daarbij het hoofddoel.

Een meer materiële sturingsambitie was zichtbaar in gemeenten die willen sturen
op de inhoud van het beleid en die veel waarden hechten aan de meetbare resultaten
van het beleid. Deze sturingswijze heeft meer kans op succes, als er daadwerkelijk
sprake is van gemeenschappelijke doelen en aanpak. In sommige gemeenten is het gelukt
een convenant op te stellen met de uitvoerenden. 

Beleidsafwijkingen zouden zich kunnen gaan voordoen, als de instellingen zich maar
weinig verbonden voelen met de gemeentelijke plannen en daarin gemaakte keuzes.
Het bleek dat de schoolbestuurders en schooldirecties zo hun twijfels hebben over de
deskundigheid en visie van de gemeente. Verschillende keuzes van de gemeenten
werden in twijfel getrokken. Dat betreft bijvoorbeeld de keus voor projecten die in de
ogen van de uitvoerenden niets met goa te maken hebben. Maar ook een vergaande
kwantificering van de beleidsdoelstellingen stuitte op verzet.

Kortom: een groot aantal knelpunten komt voort uit de onderlinge verhoudingen in
het lokale beleidsnetwerk en hangt samen met de sturingswijze van de gemeente.

8.4 Verwachtingen ten aanzien van de decentralisatie

Met de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid worden verschillende
zaken beoogd. Hierna wordt een poging ondernomen om op basis van het onderzoek
te beoordelen of er aan deze beoogde effecten en verwachtingen wordt voldaan. Wat
is nu – halverwege de eerste planperiode en het geheel overziend – het resultaat van
de decentralisatie?

Halverwege de eerste planperiode is nog niet zichtbaar dat decentralisatie leidt tot
een meer gerichte inzet van middelen
Mulder constateerde in een evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid dat de faciliteiten
die aan individuele scholen werden uitgekeerd, in de OVB-periode slechts resulteerden
in een papieren beleid, door een totale afwezigheid van regels en een gebrek aan
(sociale) controle, ook wel het ‘cadeau-effect’ genoemd: de subsidie wordt binnenge-
haald en vervolgens wordt er niets mee gedaan (Mulder 1996: 165, 176).

Een van de redenen om het beleid te decentraliseren was om de inzet van middelen
te verbeteren. De toenmalige staatssecretaris had hoge verwachtingen van het oogo,
waar immers alle betrokkenen het besluit over de inzet van middelen moeten nemen
(tk 1995/1996). Is de verwachting terecht dat de middelen nu meer gericht worden
ingezet?
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Het onderzoek laat zien dat er sprake is van meer openheid en dat de lokale spelers
zich meer bewust zijn van de middelen die bedoeld zijn voor onderwijsachterstands-
bestrijding. In het oogo wordt niet alleen gediscussieerd over de doelen van het goa,
maar ook over de verdeling van de beschikbare middelen ter bestrijding van onderwijs-
achterstanden. Die discussie leidt evenwel niet altijd tot een meer doelgerichte inzet.
Het onderzoek laat zien dat men soms politieke redenen aanvoert om niet alleen de
zware achterstandscholen geld te geven, maar ook scholen te bedelen waar de proble-
matiek veel minder of niet speelt. Het doel draagvlak voor het beleid creëren prevaleert
in veel gemeenten boven een gerichte inzet van de middelen. Het cadeau-effect is dus
nog niet volledig verdwenen. Controle op de besteding van de middelen vindt vervolgens
slechts beperkt plaats of ontbreekt in sommige gemeenten. Gemeenten doen wel
pogingen om inzage in de besteding te krijgen, maar zij slagen daar maar beperkt in. 

Inzet van eigen gemeentelijke middelen loont 
Een andere verwachting was dat gemeenten ertoe zouden overgaan om zelf extra
middelen in te zetten voor het beleid. Die verwachting is uitgekomen. Het merendeel
van de gemeenten doet dit ook. Het blijkt dat de uitvoering voorspoediger verloopt als
de gemeente zelf gericht middelen inzet en een evenredige bijdrage van de scholen
verwacht. Scholen vinden het in dat geval ook wel terecht dat ze de besteding moeten
verantwoorden. 

Inzage is evenwel nog iets anders dan inhoudelijke bemoeienis. Het onderzoek laat
zien dat het toch in hoofdzaak de scholen zijn die bepalen hoe de gewichtengelden
worden benut.

Het inzetten van extra middelen heeft wel een positief effect op de binding van de
andere actoren aan het gemeentelijk beleid. Het onderzoek laat tevens zien dat een
integrale beleidsvoering meer kans maakt als de gemeente zelf extra middelen inzet.

Mogelijkheden voor maatwerk wel aanwezig, maar nog niet optimaal benut
Het oogo biedt de mogelijkheid om informatie uit te wisselen en een zoveel mogelijk
toegespitst plan te ontwikkelen. In de uitvoering, zo bleek uit het onderzoek, wordt
er op ruime schaal gebruikgemaakt van enkele landelijk erkende programma’s ter
bestrijding van achterstanden met een nadruk op de voor- en vroegsschoolse periode.
In sommige gemeenten wordt ook een op maat gesneden aanbod voor scholen ont-
wikkeld. 

Daar staat tegenover dat een deel van de middelen nog weinig gericht wordt ingezet.
Slechts een minderheid van de gemeenten heeft een specifiek beleid, dat is ingeperkt
tot de achterstandsscholen en de doelgroepen van het beleid. Er gaan ook middelen
voor onderwijsachterstandsbestrijding naar scholen die weinig achterstandsleerlingen
hebben.

In de interviews bleek bovendien dat een groot deel van de middelen wordt ingezet
voor klassenverkleining, een meer algemene maatregel, die niet alleen ten goede komt
aan de achterstandsleerlingen.
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Overigens kan het streven naar maatwerk (op schoolniveau) haaks staan op de in het
onderzoek gesignaleerde tendens van gemeenten, om meer eenheid in het lokale
aanbod te creëren. 

Beleidsvoering over het algemeen nog weinig integraal, G21 hebben wel een voorsprong
Een andere verwachting was dat de gemeente erin zou slagen een integrale beleids-
voering te realiseren. Het blijkt dat de gemeenten daar nog maar matig in slagen. Een
uitzondering zijn de G21-gemeenten, die doorgaans een vrij strakke regie voeren.
Daarbij neemt de gemeente niet alleen zelf initiatieven, maar laat zij in het beleid ook
ruimte voor ‘inbreng van onderaf ’, van de scholen of hun besturen. 

Slagvaardigheid van het beleid beperkt door financiële krapte
De meeste gemeenten hebben financiële problemen met de implementatie van het
beleid, zo bleek niet alleen uit de survey, maar ook uit de interviews. Vooral de kleine
gemeenten met een beperkt budget en toch een substantieel aantal achterstands-
leerlingen verkeren daardoor in een zeer ongunstige startpositie. Slagvaardig onderwijs-
achterstandenbeleid is voor deze gemeenten wellicht geen haalbare zaak, werd op
basis van de survey geconstateerd.

De slagvaardigheid van beleid wordt tevens beïnvloed door een mogelijke interventie,
bijvoorbeeld op inhoudelijk terrein, van een andere bestuurslaag. In die zin zou ook
het landelijke beleidskader van de centrale overheid als een inperking van de slag-
vaardigheid van het gemeentelijk beleid kunnen worden beschouwd. De gemeenten
lijken zich evenwel in deze peiling niet belemmerd te voelen door het landelijke beleids-
kader, eerder het tegendeel: men ervaart het overwegend als structurerend. In de G4-
gemeenten geven respondenten aan dat de slagvaardigheid van het beleid wordt
gehinderd door de extra bestuurslaag. Zowel de stadsdelen en deelgemeenten, als de
schoolbesturen, en de centrale stad ervaren de structuur als log en vertragend voor de
besluitvorming. 

Een andere kwestie is dat de betrokkenen onderling soms sterk verschillen in hun
opvatting over een adequate aanpak van onderwijsachterstanden. Er is wel overeen-
stemming over het belang van taalbeheersing, voor- en vroegschoolse educatie en
bijvoorbeeld het voortijdig schoolverlaten. Maar hoeveel nadruk daarbij op preventie
of bestrijding moet liggen en of dit bijvoorbeeld betekent dat ‘spel’ in het peuterspeel-
zaalwerk minder centraal moet staan, blijft een vraag. 

Door de territoriale decentralisatie enerzijds en een functionele decentralisatie ander-
zijds is zowel de autonomie van gemeenten als die van scholen/schoolbesturen toe-
genomen. De survey bood nog geen antwoord op de vraag op welke wijze de verhouding
tussen de autonomie van scholen en de regie van gemeenten de slagvaardigheid (in
positieve dan wel negatieve zin) beïnvloeden. Het feit dat de gemeente veelal naast
lokale overheid ook het bestuur van het openbaar onderwijs in handen heeft en over
het bijzonder onderwijs geen jurisdictie heeft, maakt een slagvaardig beleid wellicht
problematisch, zo werd in 1999 gesuggereerd. 
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Kloprogge et al. (2002) noemen het opvallend dat er maar weinig aandacht wordt
geschonken aan de mogelijkheid van conflicten tussen deze nieuwe verantwoordelijk-
heden van gemeenten en de tendens tot autonomievergroting van scholen. In het
onderhavige onderzoek kwam deze spanning evenwel soms duidelijk naar voren. De
interviews laten zien dat schoolbesturen de gemeente inderdaad niet als een vanzelf-
sprekende partner zien. Daarnaast zijn ook niet alle gemeenten er zelf van overtuigd
dat zij deze regisseursrol moeten vervullen. Een aantal gemeenten wil slechts op afstand
sturen en de uitvoering overlaten aan de deskundigen.  

Ten slotte
Deze eerste fase in het GOA-beleid was een noodzakelijke fase, waarin alle actoren
moesten wennen aan hun nieuwe rol en de nieuwe onderlinge verhoudingen. Er waren
hooggespannen verwachtingen over het eerste lbk en over de mogelijkheden van een
gemeentelijke regie. De verwachtingen rond de decentralisatie van het GOA-beleid zijn
evenwel volgens dit onderzoek vooralsnog maar ten dele bewaarheid. De sturings-
mogelijkheden van de gemeente blijken beperkt te zijn. Veel energie is gaan zitten in
het creëren van een lokaal draagvlak voor het beleid, het constitueren van een netwerk
en het winnen van het vertrouwen van de andere betrokken partijen. Het zijn nood-
zakelijke, maar onvoldoende voorwaarden voor een succesvol beleid.

Toch kan er een aantal pluspunten worden genoemd. Positief is het bewustwordings-
proces bij de betrokkenen. De motivatie voor een onderwijsachterstandenbeleid lijkt
in de nieuwe bestuurlijke setting toegenomen. Er is draagvlak voor een GOA-beleid
en er is zelfs sprake van een nieuw elan. Slechts een paar respondenten prefereerden
de oude OVB-situatie. 

De vrees dat een gedecentraliseerd beleid tot grote inhoudelijke versnippering zou
leiden, lijkt ongegrond. Het lbk werkt structurerend. Er is ruime aandacht voor een
vroege aanpak van achterstanden in de voor- en vroegschoolse periode. En er wordt
grotendeels gebruikgemaakt van dezelfde, effectieve programma’s. De projecten-
carrousel van het onderwijsachterstandenbeleid wordt in veel gemeenten aangepakt.

Er is een overlegstructuur, al functioneert die nog niet overal optimaal. De informatie-
uitwisseling zou beter kunnen, maar de korte lijnen worden alom geprezen.

Het onderhavige onderzoek laat wel zien dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen
gemeenten en scholen niet helder is. Formeel is er ruimte voor de scholen en hun
besturen om invloed te hebben op het beleid, maar die ruimte wordt vooralsnog niet
volledig benut. Daarnaast doet zich de situatie voor dat de gemeentelijke aansturing ook
niet altijd van invloed is op wat de scholen doen. Het is onduidelijk hoe de gemeente
goed inhoud kan geven aan de regierol en hoe sterk de gemeentelijke aansturing zou
moeten zijn. 
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De eerste planperiode is inmiddels afgesloten en de tweede planperiode (2002-2006)
is van start gegaan. Het tweede landelijke beleidskader is aangescherpt en het onderwijs-
kansenbeleid en het VVE-beleid maken inmiddels ook deel uit van het GOA-beleid. In
deze tweede planperiode zal de implementatie van het beleid vooral zichtbaar moeten
worden op school en in de klas. 

Nadat de Wet goa van kracht was geworden, lag de nadruk vooral op de bestuurlijk
kant van de decentralisatie en de rol van de gemeente als regisseur van het lokale
beleidsnetwerk. In de tweede fase lijkt het accent te verschuiven naar de school en
naar het primaire proces, waar de achterstandsbestrijding immers moet plaatsvinden.
Daarbij is men zich ervan bewust dat de school het probleem niet alleen kan oplossen.
Meer dan voorheen ligt in het recent ingezette beleid de nadruk op ondersteuning,
feedback en professionalisering. Ten slotte hangt het succes van het beleid af van de
kwaliteit van het primaire proces. 

Het onderwijskansenbeleid sluit aan bij de ontwikkeling van de school. Het biedt
door een gerichte aanpak op school de meeste kans op succes. Het streven naar
maatwerk op scholen zal tot een meer gerichte inzet en bundeling van gewichtengelden
en GOA-middelen leiden. De kans op een succesvolle regie van gemeenten zal volgens
Kloprogge et al. (2002) toenemen, als de gemeente – net als de landelijke overheid –
in de regie de nadruk legt op doelbepaling en accountability. De extra middelen die
gemeenten zelf inzetten, zouden de continuïteit op scholen in de aanpak van onder-
wijsachterstanden moeten waarborgen.
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Deel IV

Bijlagen





Bijlage A Bijlagen bij hoofdstuk 1

A1 Formatie onderwijsachterstandsbestrijding

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1998-2000
Artikelsgewijze toelichting

Formatie onderwijsachterstandenbestrijding

Artikel 15c
1 Voor de bestrijding van onderwijsachterstanden wordt voor elke leerling bij de 

toelating tot een school een gewicht vastgesteld behorend bij de categorie waarbij
hij/zij volgens onderstaand overzicht wordt ingedeeld, met dien verstande dat een
leerling slechts bij één categorie wordt ingedeeld.

leerlingcategorie gewicht

a Leerling van wie beide ouders of verzorgers een schoolopleiding hebben 1,25
genoten tot of tot en met het niveau eindexamen voorbereidend 
beroepsonderwijs; indien het betreft een leerling uit een eenoudergezin, 
geldt deze opleidingseis ten aanzien van de desbetreffende ouder of 
verzorger.

b Leerling die verblijft in een internaat of pleeggezin en van wie de vader 1,4
of de moeder het schippersbedrijf uitoefent of heeft uitgeoefend.

c Leerling van wie de ouders een trekkend bestaan leiden als bedoeld in 1,7
Besluit trekkende bevolking WBO, anders dan bedoeld onder b.

d     1 Leerling die voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
1 de vader of verzorger heeft een schoolopleiding genoten tot of tot en 

met het niveau eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs;
2 de moeder of verzorgster heeft een schoolopleiding genoten tot of 

tot en met het niveau eindexamen voorbereidend beroepsonderwijs;
3 de meest verdienende ouder of verzorger oefent een beroep uit in 

loondienst, waarin hij/zij lichamelijke of handarbeid verricht, of 
geniet geen inkomsten; en die tevens

2 Leerling die ofwel behoort tot de Molukse bevolkingsgroep ofwel één 1,9
ouder heeft die voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
1 afkomstig uit één van de landen genoemd in artikel 1, onder b, van 

het Besluit leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond 
WBO;

2 afkomstig uit Suriname, de Nederlandse Antillen of Aruba;
3 door onze minister van Justitie als vluchteling toegelaten op grond 

van artikel 15 van de Vreemdelingenwet;
4 afkomstig uit een ander niet-Engelstalig land buiten Europa, echter 

met uitzondering van Indonesië.

e Overige leerlingen 1
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Met het hebben genoten van een opleiding tot of tot en met het niveau eindexamen
voorbereidend beroepsonderwijs, wordt gelijkgesteld het hebben doorlopen van
ten hoogste de eerste twee leerjaren van een andere vorm van voortgezet onderwijs.

2 Het gewogen aantal leerlingen wordt berekend door de som van de gewichten,
bedoeld in het eerste lid, toegekend aan de leerlingen op 1 oktober van het vooraf-
gaande schooljaar te verminderen met 9% van het aantal leerlingen. Het verkregen
aantal wordt naar beneden afgerond. Artikel 96b, tweede lid van de wet is van toe-
passing.

3 Indien de berekening volgens het tweede lid leidt tot een gewogen aantal leerlin-
gen dat lager is dan het aantal leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande
schooljaar, wordt het gewogen aantal leerlingen gelijkgesteld aan dat aantal leer-
lingen.

4 Het aantal leerlingen berekend op grond van het eerste tot en met derde lid wordt
verhoogd met 3%. Het verkregen aantal wordt naar beneden afgerond.

5 De formatie voor de bestrijding van onderwijsachterstanden bedraagt het verschil
tussen de formatie berekend op grond van het eerste tot en met het vierde lid aan
de hand van het schema, bedoeld in artikel 8, en de basisformatie.

A2 Het Landelijke Beleidskader 1998-2002

Deze bijlage biedt een overzicht van het landelijke beleidskader (lbk) waarbinnen de
gemeenten hun lokale onderwijsachterstandenbeleid moeten vormgeven. Per thema
staat eerst de officiële toelichting op de doelstellingen uit de bijlage van het lbk ver-
meld en vervolgens de doelstellingen zelf. De tekst is nagenoeg letterlijk overgenomen
uit het Besluit landelijke beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
1997-2001 (tk 1996/1997) en de Nota van toelichting.

De doelstellingen van het landelijke beleidskader, met betrekking tot:

A De voor- en vroegschoolse educatie
Uit onderzoek blijkt dat veel allochtone leerlingen bij hun start op de basisschool ver-
geleken met leeftijdgenoten op verschillende aspecten van hun ontwikkeling in een
achterstandspositie verkeren. Gedurende hun verdere loopbaan wordt deze achter-
stand vaak niet of niet volledig ingelopen. Door vanuit gerichte voorzieningen – in de
periode voorafgaand aan de basisschool – ouders gericht te ondersteunen, kan worden
bijgedragen aan het voorkomen van achterstanden en het bieden van goede kansen op
meer effectieve schoolloopbanen.
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1 De startcondities van leerlingen bij binnenkomst in de basisschool worden onder
meer op het gebied van de Nederlandse taal, verbeterd door:
a het tot stand brengen van samenwerkingsrelaties tussen scholen voor basis

onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen met het oog op het 
voorkomen van achterstand in de ontwikkeling van kinderen. Daarbij kan 
worden aangesloten op de activiteiten van de consultatiebureaus;

b deskundigheidsbevordering van medewerkers van kinderopvangvoorzieningen,
peuterspeelzalen en de onderbouw van het basisonderwijs met het oog op een 
adequate aanpak van onderwijsachterstanden.

2 Bij de uitwerking wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed:
a informatie-uitwisseling met betrekking tot toekomstige leerlingen in het basis-

onderwijs;
b bevordering van planmatig handelen en deskundigheid met betrekking tot 

educatieve activiteiten in de voorschoolse voorzieningen;
c gebruik van programma’s en instrumenten voor stimulering van de (taal)ont-

wikkeling bij kinderen in peuterspeelzalen;
d ondersteuning van ouders door het aanbieden van gezinsgerichte programma’s.

B Beheersing van de Nederlandse taal
Achterstanden in de beheersing van de Nederlandse taal zijn een belangrijke oorzaak
voor het ontstaan van onderwijsachterstanden. Daar komt bij dat voor veel niet-
Nederlandstalige leerlingen onderwijsachterstand vaak synoniem is met achterstand
in de ontwikkeling van het Nederlands. Daarom is een goede beheersing van de
Nederlandse taal voorwaarde voor schoolsucces.

1 Ter bestrijding van achterstanden op het gebied van de Nederlandse taal bij alloch-
tone en autochtone leerlingen wordt een lokaal beleid ontwikkeld in samenwer-
king met scholen en andere relevante instellingen. Het lokale beleid is gericht op
de beheersing van de Nederlandse taal en op het wegnemen van belemmeringen
daarbij.

2 Bij de uitwerking wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed:
a gezamenlijke eerste-opvangvoorziening ten behoeve van onderinstromers en 

zij-instromers, desgewenst met andere gemeenten;
b afstemming tussen eerste opvang en vervolgactiviteiten op het gebied van

Nederlands als tweede taal (NT2) en tussen NT2-onderwijs en het reguliere 
onderwijs in de Nederlandse taal;

c stimulering van het gebruik van buitenschoolse programma’s Nederlandse taal;
d deskundigheidsbevordering van leraren, met het oog op eerste en vervolg-

opvang;
e beheersing van de Nederlandse taal van moeders, door activiteiten in het kader 

van de basiseducatie en opvoedingsondersteuning.
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C Vermindering van de verwijzing naar speciale voorzieningen
Veel leerlingen met onderwijsachterstanden kampen met gedragsproblemen, gerela-
teerd aan opvoedings- en sociaal-emotionele problematiek. Dat kan leiden tot verwij-
zing van leerlingen naar scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De aandacht
voor gedragsproblemen moet gelijk opgaan met de aanpak van cognitieve achter-
stand. In dit verband zullen relaties moeten worden gelegd tussen lokaal onderwijs-
beleid en lokaal preventief jeugdbeleid, en zal gezorgd moeten worden voor de
afstemming met de samenwerkingsverbanden Weer samen naar school en die van
het voortgezet (speciaal) onderwijs.

1 De verwijzing van doelgroepleerlingen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs
wordt zoveel mogelijk verminderd. Voor het speciaal onderwijs voor kinderen met
leer- en opvoedingsmoeilijkheden, moeilijk lerende kinderen en in hun ontwikke-
ling bedreigde kleuters gelden daarbij de doelstellingen van het Weer samen naar
school-beleid als richtsnoer. Voor het voortgezet onderwijs betreft dit de doelstel-
lingen van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs in het
mavo/vbo.

2 Bij de uitwerking wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed:
a afstemming van activiteiten ter bestrijding van onderwijsachterstand op de 

samenwerkingsverbanden Weer samen naar school en die van het voortgezet 
(speciaal) onderwijs (vo-vso);

b samenwerking van scholen met medisch kinderdagverblijven, jeugdwelzijns-
instellingen, instellingen voor jeugdhulpverlening, politie, justitie, jeugd-
gezondheidszorg en de Riagg voor de hulpverlening aan leerlingen met 
sociaal-emotionele problemen; 

c inzet en expertise uit genoemde niet-onderwijsinstellingen in het onderwijs.

D Vermindering van schooluitval
Bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten dient allereerst aandacht te worden
besteed aan de prioritaire groep: schoolverlaters zonder startkwalificatie die niet in
het bezit zijn van een mavo- of vbo-diploma (zie hierna). In deze groep zijn leerlingen
met laaggeschoolde ouders en allochtone leerlingen oververtegenwoordigd. Daarnaast
moet worden bevorderd dat alle leerlingen die het onderwijs verlaten in het bezit zijn
van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat zij een beroeps-
kwalificatie bezitten die tenminste vergelijkbaar is met het eindniveau van het primair
leerlingwezen of de korte opleidingen mbo. Leerlingen met een afgeronde opleiding
op het niveau van het primair leerlingwezen, kort-mbo, vwo of havo, voldoen hieraan.
Het bezit van een mavo- of vbo-diploma volstaat daarentegen niet. Voor leerlingen
die niet in staat zijn de bedoelde startkwalificatie te behalen, bieden het praktijk-
onderwijs en de assistentenopleiding in het secundair beroepsonderwijs uitkomst.
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1 Jaarlijks wordt in samenwerking met lokale partners het aantal voortijdige 
schoolverlaters zoveel mogelijk verminderd.

2 Bij de uitwerking wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed:
a stroomlijning van de aansluiting basisonderwijs en voortgezet onderwijs;
b informatie-uitwisseling over leerlingen;
c uitlijning van activiteiten met die in het kader van de regionale meld- en 

coördinatiefunctie;
d samenhang met regionale ontwikkelingen in het kader van vernieuwd voor-

bereidend beroepsonderwijs en middelbaar algemeen voortgezet onderwijs.

E Evenredige deelname aan het onderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid is gericht op het zodanig verminderen van de verschillen
tussen doelgroepleerlingen en niet-doelgroepleerlingen dat de deelname van doel-
groepleerlingen aan de verschillende vormen van voortgezet onderwijs, secundair
beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs evenredig is met die van niet-doel-
groepleerlingen met overeenkomstige capaciteiten.

Lokaal worden initiatieven ontwikkeld om de deelname van doelgroepleerlingen aan
vormen van voortgezet, secundair beroepsonderwijs en hoger onderwijs meer overeen te
laten komen met die van niet-doelgroepleerlingen met overeenkomstige capaciteiten.

F Monitoring
Voor de opstelling, evaluatie en bijstelling van beleid ter bestrijding van achterstanden
in het onderwijs is informatie met betrekking tot de resultaten van lokaal beleid
noodzakelijk. Registratie van die basisgegevens zal daarom lokaal geoptimaliseerd
dienen te worden.

Lokaal komt een registratie tot stand van tenminste:
a de instroom, doorstroom en uitstroom van (doelgroep)leerlingen in scholen voor

basisonderwijs, voor (voortgezet) speciaal onderwijs, voor voortgezet onderwijs,
voor secundair beroepsonderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs;

b de verwijzing naar het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs;
c het verzuim en de uitval van leerlingen in het onderwijs.
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Bijlage B Bijlagen bij hoofdstuk 3

B1 Constructie van de beleidstypologie

Een van de veronderstellingen over het onderwijsachterstandenbeleid in een gede-
centraliseerde context, is dat gemeenten onderling zullen verschillen naar de vorm en
inhoud van hun beleid. Naast inhoudelijke verschillen, die het resultaat kunnen zijn
van een lokaal-specifiek beleid en een streven naar maatwerk, kan het beleid ook in
bestuurlijk-organisatorische zin van gemeente tot gemeente variëren. Binnen deze
inhoudelijke en bestuurlijke componenten van het beleid zijn weer verschillende
dimensies te onderscheiden: beleidsinhoudelijke dimensies, zoals de reikwijdte van
het beleid en de mate van concreetheid, en bestuurlijk-organisatorische dimensies,
zoals de wijze van sturing door de gemeente en bijvoorbeeld de mate waarin het
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) integraal beleid vormt met andere
beleidsterreinen (tabel B.1). 

Tabel B.1 Basiskenmerken van de beleidstypologie

inhoudelijk reikwijdte
concreetheid

bestuurlijk sturingswijze
integraliteit

Aangenomen kan worden dat de dimensies onafhankelijk van elkaar variëren en dat
een specifieke mix van keuzes door gemeenten het beleid typeert.

Methodische overwegingen 
Bailey (1994) noemt een aantal voordelen van het construeren van een typologie of
taxonomie.1 Uiteraard is het kunnen beschrijven van (hier) de gemeenten die snel te
herkennen zijn aan hun indeling in de classificatie daar één van. Het reduceren van
de complexiteit van gegevens is een zeer belangrijke doelstelling van het classificeren
en typeren. In alle gemeenten die een onderwijsachterstandenbeleid voeren, komen
verschillende vormen van beleid voor die niet in al hun variatie beschreven kunnen
worden. Het condenseren van het grote aantal variabelen of beleidskenmerken tot
een veel kleiner aantal typen of taxa biedt dus voordelen. Een ander voordeel van een
typologieconstructie is het kunnen identificeren van overeenkomsten: welke gemeen-
ten lijken in hun beleid op elkaar? Uiteraard is ook het identificeren van verschillen
tussen gemeenten een belangrijke winst. Is het nu zo dat het beleid in de G4 of in de
G21 min of meer dezelfde vormen aanneemt, of zitten daartussen grote verschillen?
Een goede typologie is uitputtend in het aantal gepresenteerde dimensies, elke
gemeente kan geplaatst worden in de typologie en is snel te vergelijken met andere
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gemeenten. Hoewel de typologie een beschrijvend en niet een verklarend instrument
is, is het toch mogelijk tevens de relaties tussen een aantal kenmerken in het beleid,
van inhoudelijke en bestuurlijk-organisatorische aard, te herkennen.

De constructie van een beleidstypologie goa vond plaats op basis van gegevens die
bij gemeenten zijn verzameld, onderverdeeld in inhoudelijke en bestuurlijke kenmer-
ken. De dimensies in het beleid zijn met behulp van een daartoe geëigende techniek in
de gegevens opgespoord. In deze opzet is gekozen voor een combinatie van homoge-
niteitsanalyses (zogenoemde Homals-analyses) en clusteranalyse;2 de homogeniteits-
analyses om de dimensies in het beleid te onderscheiden en de clusteranalyse om de
gemeenten volgens deze dimensies in te delen in groepen (categorieën of clusters). 

Een belangrijke eigenschap van de homogeniteitsanalyses is dat er niet zozeer van
een vooraf bedachte structuur wordt uitgegaan, maar dat exploratief in de data latent
aanwezige structuren van (hier) het onderwijsachterstandenbeleid worden bloot-
gelegd. Het is een niet-dependente, niet-metrische analysetechniek waarbij de nadruk
ligt op simplificatie of reductie, op beschrijvende statistiek. Het gaat meer om een
inductieve benadering, waarbij de geometrische weergave een rol speelt. De geome-
trische plot wijst uit of er in de gegevens een structuur valt te ontdekken en hoe deze
moet worden geïnterpreteerd (Tacq 1991: 49). Technieken als Homals en Princals
bieden een meerdimensionele ruimte waarin de (categorieën van de) beleidsvariabelen
zijn geplaatst. Gemeenten kunnen in deze meerdimensionele ruimte worden afge-
beeld op grond van hun scorepatroon op de dimensies. 

Gemeenten die in deze ruimte clusters vormen, zijn in dit onderzoek beschouwd
als typen.

Beleidsinhoudelijke dimensies
Het is zinvol om een aantal inhoudelijke karakteristieken van het onderwijsachter-
standenbeleid in de typologie op te nemen. Het landelijke beleidskader (lbk) is welis-
waar richtinggevend, maar gemeenten wordt een grote mate van vrijheid gegeven om
één of meer doelstellingen te prioriteren. Gemeenten kunnen kortom onderling sterk
verschillen in de inhoudelijke invulling van het beleid.

Reikwijdte van het beleid
Allereerst is gekeken naar de ‘reikwijdte’ of breedte van het beleid. Hoe uitgebreid is
het beleid in zijn doelstellingen? Worden er meer dan een gemiddeld aantal doelstel-
lingen uit het landelijke beleidskader gekozen en zijn er daarnaast nog lokaal-speci-
fieke doelstellingen geformuleerd, of gaat het om een beperkt aantal doelstellingen?
Daarnaast zijn indicatoren van belang die aangeven of het beleid is toegespitst op
(risico)leerlingen behorend tot de doelgroepen en specifiek op scholen met achter-
standsproblematiek, of dat het beleid breder wordt gedefinieerd. Ook de mate waarin
de maatregelen een gemeentebreed karakter hebben dan wel wijkgericht zijn, kan
indicatief worden genoemd voor de reikwijdte van het GOA-beleid. 
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Tabel B.2 laat de operationalisering van de hiervoor genoemde facetten van de
dimensie ‘reikwijdte van het beleid’ zien.

Tabel B.2 Facetten reikwijdte van beleid en geobserveerde kenmerken

facetten geobserveerde kenmerken

keuze LBK-doelstellingen en al dan minder of gemiddeld aantal doelstellingen uit het LBK
niet aanvullende doelstellingen

minder of gemiddeld aantal doelstellingen uit het LBK + 
aanvullende doelstellingen

meer dan gemiddeld aantal doelstellingen uit het LBK

meer dan gemiddeld aantal doelstellingen uit het LBK + 
aanvullende doelstellingen

gemeentebreed of wijkgericht beleid het GOA-beleid heeft een gemeentebreed karakter

het GOA-beleid is gemeentebreed en/of wijkgericht

alle scholen of een deel van de alle scholen
scholen

alle scholen met achterstandsproblematiek

enkele achterstandsscholen waaronder die vorig jaar 
achterstandsproblematiek hadden

kwaliteitsverbetering van alle algemeen geformuleerd: voor alle leerlingen in het onderwijs
leerlingen of alleen doelgroepen

gericht op doelgroep- of risicoleerlingen

zowel beleid voor alle leerlingen als beleid speciaal voor 
doelgroepen

Mate van concreetheid
Een andere dimensie betreft in hoeverre het onderwijsachterstandenbeleid concreet
is, wat tot uitdrukking komt in de mate waarin doelstellingen in concrete termen zijn
uitgewerkt. Het aangeven van een tijdschema voor het realiseren van de doelstellingen
is indicatief in hoeverre het beleid concreet is. Ook de mate waarin de doelstellingen
in meetbare termen zijn geformuleerd, bijvoorbeeld het reduceren van voortijdig
schoolverlaten met 5%, maakt het beleid concreet.

Tabel B.3 toont de operationalisering van de hiervoor genoemde facetten van de
dimensie ‘concreetheid van het beleid’.
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Tabel B.3 Facetten concreetheid en geobserveerde kenmerken

facetten geobserveerde kenmerken

het aangeven van een tijdschema er is een tijdschema aangegeven voor het realiseren van de 
doelstellingen
er is geen tijdschema aangegeven

de mate waarin doelstellingen zijn ja, alle doelstellingen in meetbare termen
uitgewerkt in meetbare termen ja, sommige doelstellingen in meetbare termen

nee, uitwerken in meetbare termen is niet mogelijk
nee, uitwerken in meetbare termen is niet nodig of zinvol

Bestuurlijke dimensies
Behalve het onderscheid in inhoudelijke dimensies van het beleid is het zinvol ook
bestuurlijk-organisatorische kenmerken van het onderwijsachterstandenbeleid in de
typologie op te nemen. Gemeenten kunnen onderling immers eveneens verschillen
in de mate waarin initiatieven in het beleidsproces van de gemeente – als lokale over-
heid – komen, dan wel vanuit het onderwijsveld zelf of bijvoorbeeld de welzijns-
instellingen. In hoeverre het veld betrokken wordt bij de totstandkoming van het
beleid en of gemeenten zelf extra middelen inzetten in het beleid kunnen eveneens
variëren. 

Ook de veronderstelling dat een gedecentraliseerd onderwijsachterstandenbeleid
tot integraal beleid leidt, zal in de ene gemeente wel en in een andere gemeente niet
opgaan, of niet in gelijke mate.

Sturing en de regierol van de gemeente
Allereerst is gekeken naar de wijze waarop de gemeente stuurt: top-down versus 
bottom-up. Kortom, welke inhoud geeft de gemeente aan de regierol?

In dit verband is ook een interactieve beleidsvoering relevant, ‘een wijze van beleid
voeren waarbij de overheid in een zo vroeg mogelijk stadium burgers, maatschappe-
lijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het beleid betrekt om in open
wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de voorbereiding, bepaling, de uit-
voering en/of evaluatie van beleid te komen. Interactieve beleidsvoering kan plaats-
vinden in de beleidsvoorbereiding, maar ook in andere deelprocessen van het beleid,
zoals de beleidsbepaling, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Wil er sprake
zijn van een interactieve aanpak, dan moet het beleid totstandkomen in samenwerking
en open wisselwerking met andere partijen’ (Pröpper 1998: 293). 

In het primair onderwijs moet omgevingsactivering vooral worden gevonden in
het feit of ouders betrokken worden bij het onderwijs en het beleid van de school
(Karsten et al. 1998).

Indicator voor een interactieve beleidsvoering of sturing door de gemeente via
omgevingsactivering (bottom-up) is in dit onderzoek bijvoorbeeld of het opstellen van
een lokale situatieschets door de gemeente plaatsvindt of door het onderwijsveld zelf,
dan wel door een extern organisatie- en adviesbureau. Er is gekeken of het initiatief
voor het inhoudelijk voorbereiden van het gemeentelijk onderwijsachterstandsplan van
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de gemeente komt, vanuit het veld, of vanuit een andere organisatie. Het inzetten van
gemeentelijke middelen kan eveneens als een sturingsindicator worden beschouwd. De
gemeente vergroot de beleidsruimte op het terrein van de onderwijsachterstands-
bestrijding door het inzetten van middelen waarover ze vrij kan beslissen. Het inzet-
ten van eigen, extra middelen naast de reeds toegekende rijksmiddelen is ook op een
andere manier nog van betekenis. Op alle relevante actoren in het proces kan het feit
dat de gemeente zelf het beleid een financiële impuls geeft, een zich aan het beleid
committerende werking hebben (vgl. Van der Wouden et al. 1994).

Een andere indicatie van de sturingswijze van gemeenten is of ouders op één of andere
manier betrokken worden bij het beleid. De mate waarin het beleid interactief is, is
hier afgemeten aan de mate waarin maatschappelijke organisaties of instellingen
betrokken waren bij de totstandkoming van het GOA-plan (tabel B.4).

Tabel B.4 Facetten en geobserveerde kenmerken van wijze van sturing en regierol gemeente

facetten geobserveerde kenmerken

top-down of bottom-up in het algemeen gemeente initiatief
initiatieven
anders: zowel bottom-up- als top-down-
initiatieven

opstellen lokale door gemeente
situatieschets het veld

extern, bijvoorbeeld een organisatie- 
en adviesbureau

inhoudelijke voorbereiding door gemeente
GOA-plan het veld

extern, bijvoorbeeld een organisatie- en 
adviesbureau

omgevingssturing ouders zijn op enigerlei wijze betrokken bij het beleid
ouders zijn op geen enkele wijze betrokken bij het beleid

vergroten van beleidsruimte gemeente voegt eigen middelen aan rijksgelden toe
gemeente voegt geen middelen toe aan het rijksbudget

interactieve beleidsvoering aantal betrokken organisaties en instellingen bij GOA-planvorming: 
niet, weinig, veel

Integraliteit van het beleid
Een andere karakteristiek betreft een van de centrale doelstellingen van de decentrali-
satie van het onderwijsbeleid, te weten de mate waarin het lokale beleid ook integraal
beleid is. Indicatief voor integraal beleid is in hoeverre er samenwerking en afstemming
plaatsvindt tussen het goa en een aantal voor- en buitenschoolse voorzieningen. Het
onderwijsachterstandenbeleid raakt aan verschillende andere onderwijsbeleidthema’s
die elkaar deels overlappen, elkaar kunnen versterken of kunnen tegenwerken. Een
integrale beleidsvoering vereist daarom een duidelijke beleidscoördinatie. Indicatoren
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voor een integraal lokaal onderwijsbeleid zijn (de intensiteit van de) samenwerking
en afstemming tussen het goa en Weer samen naar school (WSNS)-beleid, beleid
aangaande onderwijs in allochtone levende talen (oalt), Nederlands als tweede taal
(nt2), inburgering, basiseducatie, arbeidsmarktgerichte leerweg, huisvestingsbeleid,
leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en schoolbegeleiding. 

Daarnaast kan de integraliteit van het GOA-beleid ook worden afgemeten aan het
feit of er samenwerking en afstemming plaatsvindt tussen het goa en andere beleids-
terreinen zoals het jeugdbeleid, sociaal beleid, arbeidsmarktbeleid, sociale-vernieuwings-
beleid/achterstandenbeleid, grotestedenbeleid en bijvoorbeeld criminaliteitspreventie
(tabel B.5). 

Tabel B.5 Voorzieningen en thema’s van de integraliteitsdimensie en geobserveerde 

kenmerken

voorzieningen en thema’s geobserveerde kenmerken

voorzieningen voorschools aantal terreinen en aard van de samenwerking en afstemming: 
meer of minder intensief

peuterspeelzalen
kinderdagverblijven
consultatiebureaus
overig

voorzieningen buitenschools
sport
culturele voorzieningen
buitenschoolse opvang
overig

onderwijsbeleid WSNS aantal terreinen en aard van de samenwerking en afstemming: 
meer of minder intensief

OALT
NT2
inburgering
basiseducatie
arbeidsmarktgerichte leerweg
huisvesting
leerplicht en voortijdig schoolverlaten
schoolbegeleiding
overig

ander beleid  aantal terreinen en aard van de samenwerking en afstemming: 
lokaal jeugdbeleid meer of minder intensief
jeugdzorg, jeugdhulpverlening
sociaal beleid
arbeidsmarktbeleid
sociale-vernieuwingsbeleid
grotestedenbeleid
criminaliteitspreventie
overig
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Analyse en beschrijving van de dimensies

Inhoudelijke dimensies: reikwijdte en mate van concreetheid
Allereerst is onderzocht of er relaties bestaan tussen de inhoudelijke kenmerken van
het beleid, volgens de operationalisering in tabel B.2 en B.3. Welke van deze facetten
van reikwijdte en mate van concreetheid komen in de praktijk nu relatief vaak in
combinatie bij gemeenten voor en welke niet? 

De analyse gaf een oplossing waarbij twee dimensies goed in staat blijken het
beleid inhoudelijk te typeren. 

In de ene dimensie zijn de mate waarin doelstellingen concreet zijn van belang (het in
meetbare termen kunnen en willen benoemen van de doelstellingen en het aanduiden
van een tijdschema waarbinnen de doelstellingen gerealiseerd moeten worden), en
de omvang van het doelstellingenpakket. De dimensie wordt bepaald door enerzijds
omvangrijk en concreet beleid en anderzijds een bescheidener of zelfs minimaal beleid
dat bovendien weinig concreet is; weinig uitgekristalliseerd is wellicht een adequate
typering. 

Deze dimensie onderscheidt gemeenten die een meer dan gemiddeld aantal doel-
stellingen uit het lbk prioriteren en daar nog eigen, lokaal-specifieke doelstellingen
aan toevoegen. Het gaat daarbij om concreet beleid: alle of een groot deel van de
doelstellingen zijn in meetbare termen uitgedrukt en er is bovendien veelal een tijd-
schema aangegeven waarbinnen de doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Aan
de andere kant van de dimensie bevinden zich gemeenten die aan veel minder doel-
stellingen uit het lbk aandacht besteden en daarnaast geen andere doelstellingen
hebben gekozen. Men vindt het niet nodig of wenselijk om de doelstellingen in meet-
bare termen te duiden of een tijdslimiet aan te geven.

In de andere dimensie zijn de reikwijdtekenmerken van betekenis, dat zijn de mate
waarin het beleid gemeentebreed of (mede) wijkgericht is, waarin het gericht is op
alle leerlingen en alle scholen of op doelgroepleerlingen en achterstandsscholen.
Deze dimensie geeft aan of het beleid algemeen (globaal) is of juist specifiek en probleem-
gericht.

Aan de ene kant van de dimensie bevinden zich dus gemeenten die een algemeen
of globaal, gemeentebreed beleid voeren, gericht op alle scholen en alle leerlingen.
Aan de andere kant van de dimensie bevinden zich gemeenten die een specifiek op
achterstandsscholen en doelgroepleerlingen gericht beleid voeren, dat zich boven-
dien vaak concentreert in enkele buurten of wijken. 
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Tabel B.6 Antwoordcategoriekwantificaties beleidsinhoudelijke dimensies, 1999

dimensie: aantal dimensie:
doelstellingen algemeen,
en mate van globaal versus
concreetheid specifiek

kenmerk antwoordcategorie beleid beleid

omvang doelstellingenpakket ≥ gemiddelde aantal LBK –0,72
> gemiddelde aantal LBK + 0,89
extra doelstellingen

gemeentebrede versus gemeentebreed –0,48
wijkgerichte aanpak (tevens) wijkgericht 0,70

alle leerlingen versus  alle leerlingen –0,95
doelgroepleerlingen doelgroepleerlingen 0,49

alle scholen versus alle scholen –0,55
achterstandsscholen alle achterstandsscholen 0,69

enkele achterstandsscholen 1,26

aangeven van een tijdschema tijdschema is niet aangegeven –0,38
tijdschema is wel aangegeven 1,87

meetbaarheid van doelstellingen ja, alle 1,97
ja, sommige 1,59
nee, niet mogelijk –0,53
nee, niet nodig of wenselijk –0,79

Bron: SCP (GOA’99)

Tabel B.6 toont voor beide dimensies de belangrijkste antwoordcategorieën van de
inhoudelijke beleidskenmerken en de daarbijbehorende kwantificaties.

Beide beleidsinhoudelijke dimensies kunnen worden voorgesteld in een tweedimen-
sionele ruimte waarin het mogelijk is om gemeenten op grond van hun scores af te
beelden. Een clustering van gemeenten in deze ruimte betekent dat deze gemeenten
beleidsinhoudelijk sterk op elkaar lijken.

Tabel B.7 Aantal gemeenten per combinatie van dimensies

weinig doelstellingen/ veel doelstellingen/
niet concreet wel concreet

specifiek 53 34
algemeen 71 63
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Van de onderzochte gemeenten bleken er 97 te zijn die een vrij omvangrijk pakket 
– veelal concrete – doelstellingen hebben gekozen: 34 gemeenten die daarbij een 
specifiek beleid voeren, gericht op de achterstandsproblematiek; en 63 gemeenten
die een algemener beleid voeren, gemeentebreed, gericht op alle leerlingen en alle
scholen. Er waren 124 gemeenten die een beleid voeren van minder doelstellingen,
die veelal niet in meetbare termen zijn uitgedrukt. Van die 124 voerden 71 gemeenten
bovendien een algemeen beleid (tabel B.7). 

Bestuurlijke dimensies: sturing
Naast inhoudelijke kenmerken typeren bestuurlijk-organisatorische aspecten het
beleid van gemeenten. In een volgende analyse is empirisch onderzocht of er relaties
zijn tussen de bestuurlijk-organisatorische kenmerken, volgens de operationalisering
in tabel B.4 en B.5. Er is onderzocht welke bestuurlijke kenmerken relatief vaak in
combinatie voorkomen en hoe deze de gemeenten die in bestuurlijk opzicht sterk op
elkaar lijken, clusteren. Een eerste onderzocht kenmerk betreft de sturing in het beleid.

Het beleid van gemeenten liet zich in bestuurlijk opzicht voornamelijk door twee
dimensies typeren. In één dimensie zijn de kenmerken wat betreft het initiatief en de
uitvoering van een lokale situatieschets en het inhoudelijk voorbereiden van het
GOA-plan relevant. Deze dimensie geeft aan in hoeverre het voorbereidende werk voor
het GOA-beleid door de gemeente of het veld zelf is verricht of dat het is uitbesteed. Of
de voorbereidende taken door de gemeente dan wel door het veld zijn verricht, is
daarbij van ondergeschikt belang. Deze dimensie scheidt dus de gemeenten die het
maken van een lokale situatieschets en de inhoudelijke voorbereiding van het GOA-
plan hebben overgelaten aan een externe organisatie, bijvoorbeeld een organisatie-
en adviesbureau, van de andere gemeenten.

In de andere dimensie is een algemene typering van de gemeentelijke regierol van
belang, evenals het beleidsinteractieve kenmerk van de betrokkenheid van maat-
schappelijke instellingen en organisaties. Deze dimensie geeft aan in hoeverre het
beleid interactief is. Gemeenten die slechts weinig instellingen en organisaties in de
planvorming betrekken en zich in het algemeen terughoudend opstellen in het hele
proces van planvorming, worden in deze dimensie gescheiden van gemeenten die
relatief veel organisaties en instellingen in de beleidsvorming betrekken en die zowel
ruimte laten voor initiatieven vanuit het veld (bottom-up) als zelf met initiatieven
komen (top-down).

Twee aanvankelijk onderscheiden kenmerken bleken in deze dimensies niet rele-
vant te zijn, te weten de rol van ouders in het beleid en het inzetten van gemeentelijke
middelen. 

Tabel B.8 geeft een overzicht waarin de relevante antwoordcategorieën van de
onderzochte kenmerken zijn weergegeven. 
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Tabel B.8 Antwoordcategoriekwantificaties sturingsdimensies, 1999

dimensie: 
dimensie: mate van 
uitbesteden interactief 

kenmerken beleid antwoordcategorie van taken beleid

rol gemeente in het algemeen actief
terughoudend 0,96
zowel top-down als bottom-up –0,74

opsteller lokale situatieschets gemeente –0,70
het veld –0,29
externe organisatie 2,15

initiatief inhoudelijk voor- gemeente –0,25
bereiden GOA-plan het veld –0,38

externe organisatie 2,36

aantal betrokken instellingen en weinig 0,80
organisaties veel –0,67

Bron: SCP (GOA’99)

Integraliteit
Er zijn in het onderzoek drie schalen geconstrueerd die uitdrukking geven aan de mate
waarin het beleid op de in tabel B.5 genoemde terreinen integraal is. In de constructie
van de beleidstypologie werd volstaan met deze schalen en zijn er dus geen nieuwe
analyses verricht.3

De bestuurlijke dimensies kunnen eveneens worden voorgesteld in een meerdimen-
sionele ruimte waarin het mogelijk is om gemeenten op grond van hun scores af te
beelden. Een clustering van gemeenten in deze ruimte betekent dat deze gemeenten
in bestuurlijk-organisatorisch opzicht sterk op elkaar lijken.

Er zijn 23 gemeenten die een aantal taken binnen het goa hebben uitbesteed en die
een interactief beleid voeren. Veruit de meeste gemeenten (158) hebben niets uitbesteed
en 104 daarvan voeren een interactief beleid. Er zijn 54 gemeenten die de voorberei-
dende taken voor goa niet uitbesteden en die geen interactief beleid voeren (tabel B.9).

Tabel B.9 Aantal gemeenten per combinatie van dimensies

niet-interactief interactief

uitbesteden taken 40 23
zelf 54 104

196 Bijlage B  Bijlagen bij hoofdstuk 3



Er bleek bovendien een duidelijke samenhang te zijn tussen de mate waarin het beleid
op de onderscheiden terreinen integraal beleid is en de overige bestuurlijke kenmerken.
Naarmate het beleid meer interactief is, dat wil zeggen naarmate er meer instellingen
en organisaties in de beleidsvorming zijn betrokken en er in het gemeentelijk beleid
ruimte is voor zowel initiatieven vanuit het veld als vanuit de gemeente zelf, is het
beleid ook integraler.4

Verder bleek er een negatieve samenhang te zijn tussen het uitbesteden van enkele
voorbereidende taken voor het GOA-beleid en de mate waarin sprake is van integraal
beleid (Turkenburg 1999: 106-107).  

De beleidstypologie, een typering van gemeenten

Samenvoegen van de beleidsdimensies
De hiervoor genoemde afzonderlijke inhoudelijke en bestuurlijk-organisatorische
dimensies bevatten relevante informatie over het GOA-beleid van gemeenten. In
combinatie vormden de dimensies een basis voor een beleidstypologie die de diversiteit
en overeenkomsten in het onderwijsachterstandenbeleid van gemeenten samenvatte
in een beperkt aantal, duidelijk van elkaar te onderscheiden typen. De beleidstypologie
wordt gevormd door combinaties van de dimensies weergegeven in tabel B.10.

Tabel B.10 Dimensies beleidstypologie

inhoudelijk omvang van het pakket doelstellingen en mate waarin de doelstellingen concreet 
zijn 

mate waarin het beleid algemeen of juist expliciet op de achterstandsproblematiek 
gericht is

bestuurlijk mate waarin gemeente of veld zelf een situatieschets maakt en GOA-plan voorbereidt,
dan wel dit uitbesteedt

de mate waarin het beleid interactief is

mate waarin het GOA-beleid integraal is op het terrein van voorzieningen 

mate waarin het GOA-beleid integraal is op het terrein van onderwijs

mate waarin het GOA-beleid integraal is op andere beleidsterreinen

Met behulp van clusteranalyse is nagegaan hoe de gemeenten over de verschillende
combinaties van beleidskenmerken verdeeld waren. Gemeenten die een inhoudelijk
en bestuurlijk-organisatorisch sterk op elkaar gelijkend GOA-beleid voeren (dus 
vergelijkbare scores op de dimensies hebben), vormen relatief homogene groepen of
clusters.
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Met een clusteroplossing van vier clusters bleek het mogelijk het GOA-beleid van de
gemeenten op hoofdlijnen te typeren. De resultaten van de clusteranalyse (gestandaar-
diseerde scores) staan in tabel B.11. De score –0,40 in het eerste cluster voor het ken-
merk ‘niet interactief versus interactief ’ wil zeggen dat gemeenten in dit cluster geen
interactief beleid voeren. De score 0,60 voor het vierde cluster wil zeggen dat dit
cluster juist een sterk interactief beleid voert.

Tabel B.11 Indeling van gemeenten in clusters op grond van overeenkomsten in het beleid, 
1999

cluster cluster cluster cluster
1 2 3 4

beleidskenmerken
doelstellingen: minimaal en vaag versus uitgebreid en concreet –0,43 –0,37 0,88 0,45
algemeen, globaal beleid versus specifiek probleemgericht –0,23 –0,18 0,12 0,87
voorbereidende taken GOA-beleid door veld of gemeente zelf 
versus uitbesteden –0,15 2,51 –0,61 –0,27
niet-interactief versus interactief –0,40 0,41 0,38 0,60
niet-integraal versus integraal beleid voorzieningen –0,50 –0,19 0,22 1,84
niet-integraal versus integraal beleid onderwijs –0,53 –0,34 0,50 1,54
niet-integraal versus integraal overig beleid –0,49 –0,30 0,32 1,71

aantal gemeenten (n = 221) 117 23 53 28

Bron: SCP (GOA’99) 

De vier clusters vormen een beleidstypologie. De vier beleidstypen zijn genoemd naar
hun meest opvallende kenmerk(en): 
type 1: minimaal/startend;
type 2: extern voorbereid;
type 3: doelen centraal;
type 4: specifiek en integraal.

De afzonderlijke beleidsdimensies en de hierop gebaseerde beleidstypologie geven
een inzicht in de verschillende implementatievarianten van het GOA-beleid. 

Maar de hiervoor genoemde typologie diende vooral als uitgangspunt voor de tweede
fase van het onderzoek, waarin het beleidsproces gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid in een beperkt aantal gemeenten centraal staat. 

B2 De onderzoeksgemeenten per beleidstype

Gemeenten beleidstype 1: minimaal/startend

Typering op basis van de survey
Dit eerste cluster van gemeenten wordt getypeerd door gemeenten die een langzame
start hebben gemaakt met het beleid en die een vrij minimaal beleid voeren. Het GOA-
beleid van deze laatstgenoemde gemeenten omvat slechts enkele doelstellingen, die
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bovendien weinig concreet zijn. De doelen zijn niet in meetbare termen verwoord en
een tijdschema dat aangeeft wanneer de doelen gerealiseerd moeten zijn, ontbreekt.
Het beleid is algemeen en globaal, gericht op alle scholen in de gemeente en op alle
leerlingen. De gemeente zelf heeft het voortouw genomen in het ontwikkelen van het
beleid en betrekt daar nauwelijks de onderwijsinstellingen of andere organisaties bij.
Van een integraal GOA-beleid is evenmin sprake: afstemming met andere (onderwijs)-
beleidsterreinen vindt niet plaats of slechts in zeer beperkte mate. De survey wees uit
dat iets meer dan de helft van de onderzochte gemeenten in dit cluster pastte (117 van
de 221 onderzochte gemeenten die een GOA-beleid voeren).

Achtergrondkenmerken van de drie cases
De drie geselecteerde gemeenten hebben tussen de 20.000 en 50.000 inwoners en
verschillen naar stedelijkheidsgraad: gemeente A heeft stedelijkheidsgraad 1,
gemeente B stedelijkheidsgraad 3 en gemeente C stedelijkheidsgraad 4. Het percentage
leerlingen met een gewicht groter dan 1, ligt tussen de 23 en 29. Het percentage
autochtone achterstandsleerlingen (de 0,25-leerlingen) is veel groter dan het percentage
allochtone achterstandsleerlingen, behalve in gemeente A waar het percentage vrijwel
gelijk is. Gemeente B behoorde tot een van de voormalige onderwijsvoorrangs-
gemeenten; de gemeenten A en C niet. In gemeente B is er geen coördinator voor het
onderwijsachterstandenbeleid; in de gemeenten A en C wél.

De budgetten voor goa lopen sterk uiteen. Gemeente B ontvangt de meeste middelen
(ruim 190.000 euro aan GOA-middelen en meer dan 454.000 euro aan schoolgebonden
middelen). Gemeente C ontvangt slechts 4.080 euro aan GOA-middelen en eveneens
meer dan 454.000 euro aan schoolgebonden middelen. Gemeente A ontvangt bijna
10.000 euro en aan schoolgebonden middelen ruim 340.000 euro. De drie gemeenten
zetten naast de middelen die ze van het Rijk ontvangen ook zelf middelen in. 

Gemeenten beleidstype 2: extern voorbereid

Typering op basis van de survey
De gemeenten in het tweede cluster voeren een beleid met vrij weinig doelstellingen,
die bovendien nog weinig concreet zijn. Algemeen of globaal beleid domineert dit
cluster. Maar de geselecteerde gemeenten wijken op dit punt wat af van het landelijke
beeld door juist een iets specifieker beleid te voeren. Het meest kenmerkend voor dit
cluster van gemeenten is evenwel dat een aantal taken in het kader van goa door de
gemeente is uitbesteed, zoals het opstellen van een schets van de lokale situatie en het
inhoudelijk voorbereiden van het GOA-plan. De sturingswijze in deze gemeenten loopt
uiteen, wel is er sprake van een overwegend interactief beleid. Het GOA-beleid is echter
geen integraal beleid. 
Ongeveer een tiende van de onderzoeksgemeenten past in dit cluster.
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Achtergrondkenmerken van de drie cases
De drie gemeenten verschillen naar inwonertal en stedelijkheidsgraad. Gemeente D
heeft een stedelijkheidsgraad van 2 en heeft tussen de 50.000 en 100.000 inwoners. De
gemeenten E en F hebben tussen de 20.000 en 50.000 inwoners en hebben respectieve-
lijk stedelijkheidsgraad 5 en 4. Het percentage leerlingen op wie een gewichtenregeling
van toepassing is, ligt tussen de 19 en 29. In gemeente D is het percentage van beide
achterstandscategorieën even groot. De gemeenten E en F worden gekenmerkt door
een veel groter percentage autochtone achterstandsleerlingen (de 0,25-leerlingen)
dan het percentage allochtone achterstandsleerlingen. Gemeente D behoorde niet tot
een van de voormalige onderwijsvoorrangsgemeenten; de gemeenten E en F wel. In
gemeente D is er een coördinator voor het onderwijsachterstandenbeleid; in de
gemeenten E en F ontbreekt deze.

De budgetten voor goa lopen sterk uiteen. Gemeente D ontvangt de meeste
middelen (bijna 91.000 euro aan GOA-middelen en meer dan 415.000 euro aan school-
gebonden middelen). De gemeenten E en F ontvangen aan schoolgebonden middelen
ieder ruim 136.000 euro. Gemeente E ontvangt ongeveer 36.000 gulden aan GOA-
middelen en gemeente F ontvangt ongeveer 50.000 euro aan GOA-middelen. De drie
gemeenten zetten naast de middelen die ze van het Rijk krijgen ook zelf middelen in. 

Gemeenten beleidstype 3: doelen centraal

Typering op basis van de survey
Het derde cluster van gemeenten wordt getypeerd door een vrij ambitieus GOA-beleid
met veel doelstellingen. In tegenstelling tot de geformuleerde doelstellingen bij de
beleidstypen 2 en 3 zijn dat vaak concreet meetbare doelstellingen. In dit cluster
bevinden zich zowel gemeenten die een algemeen beleid voeren als gemeenten die
specifiek beleid voeren – gericht op doelgroepleerlingen, op achterstandsscholen,
vaak in bepaalde wijken of buurten. De gemeente voert een strakke regie. Het maken
van een schets van de lokale situatie en het inhoudelijk voorbereiden van het GOA-
plan zijn taken die door de gemeente of het veld zelf worden uitgevoerd. 

Het is weinig interactief beleid. Wel is GOA-beleid integraal te noemen. De gese-
lecteerde gemeenten wijken met name op dit laatstgenoemde punt af van het landelijke
beeld. Het GOA-beleid in de drie gemeenten is veel integraler.
Het cluster bestaat uit een kwart van de onderzochte gemeenten.

Achtergrondkenmerken van de drie cases
De drie gemeenten behoren tot de G21. Het inwonertal van gemeente i ligt tussen de
50.000 en 100.000 inwoners en voor de gemeenten G en H tussen de 100.000 en
200.000 inwoners. De stedelijkheidsgraad is van alle gemeenten 2. Het percentage
leerlingen met een gewicht groter dan 1 ligt rond de 33 in de drie gemeenten en in deze
gemeenten wijkt het percentage autochtone achterstandsleerlingen (de 0,25-leerlingen)
niet veel af van het percentage allochtone achterstandsleerlingen (de 0,90-leerlingen).
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De drie gemeenten behoorden tot een van de voormalige onderwijsvoorrangsgemeenten
en alle drie hebben ze een coördinator voor het onderwijsachterstandenbeleid.

De budgetten voor goa lopen meer uiteen. Gemeente i ontvangt van de drie de
minste middelen (ruim 186.000 euro aan GOA-middelen en ruim 1,23 miljoen euro
aan schoolgebonden middelen). Gemeente G ontvangt ruim 1,77 miljoen euro aan
GOA-middelen en bijna 2,4 miljoen euro aan schoolgebonden middelen. Gemeente
H ontvangt bijna 1,1 miljoen euro aan GOA-middelen en ruim 2,8 miljoen euro aan
schoolgebonden middelen. Ook deze drie gemeenten zetten naast de middelen die ze
van het Rijk ontvangen nog zelf middelen in. 

Gemeenten beleidstype 4: specifiek en integraal

Typering op basis van de survey
In het vierde cluster van gemeenten is het GOA-beleid eveneens vrij ambitieus. Het
wordt gekenmerkt door een bovengemiddeld aantal doelstellingen maar deze zijn, in
tegenstelling tot de gemeenten van het derde beleidstype niet, of in veel mindere mate
in meetbare termen aangeduid. Het beleid is specifiek gericht op achterstandsscholen
en kent veelal een wijkgerichte aanpak. Behalve maatregelen gericht op doelgroep-
leerlingen zijn er ook maatregelen voor alle leerlingen. De geselecteerde gemeenten
wijken iets af van het landelijke beeld door meer doelstellingen en juist een wat minder
specifiek beleid.

De gemeente vervult een actieve rol. Het maken van een schets van de lokale situatie
en het inhoudelijk voorbereiden van het GOA-plan zijn taken die niet extern worden
uitbesteed. Het beleid is zeker interactief te noemen en bijzonder integraal, zowel op
het terrein van de voorzieningen als op het gebied van onderwijs of andere beleids-
terreinen. 
Dit cluster wordt gevormd door ruim een tiende van de onderzoeksgemeenten.

Achtergrondkenmerken van de drie cases
De drie gemeenten hebben tussen de 50.000 en 100.000 inwoners. Gemeente J heeft
stedelijkheidsgraad 2 en de gemeenten K en L hebben stedelijkheidsgraad 3. Het per-
centage gewichtenleerlingen loopt uiteen van ongeveer 25 in gemeente L tot 38 in de
gemeenten J en K. Gemeente J heeft een veel hoger percentage autochtone achter-
standsleerlingen (de 0,25-leerlingen) en in de gemeenten K en L ligt het percentage
allochtone achterstandsleerlingen hoger. Alle drie de gemeenten behoren tot de voor-
malige onderwijsvoorrangsgemeenten. In gemeente L is er geen coördinator voor het
onderwijsachterstandenbeleid; in de gemeenten J en K wél.

De budgetten voor goa lopen sterk uiteen. Gemeente K ontvangt de meeste middelen:
ruim 680.000 euro aan GOA-middelen en meer dan 1,8 miljoen euro aan school-
gebonden middelen. Gemeente J ontvangt ruim 263.000 euro aan GOA-middelen en
meer dan 770.000 euro aan schoolgebonden middelen. Gemeente L ontvangt ruim
308.000 euro aan GOA-middelen en aan schoolgebonden middelen ruim 1,17 miljoen
euro. De drie gemeenten zetten naast de middelen die ze van het Rijk krijgen ook zelf
middelen in.
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De G4-gemeenten

Typering op basis van de survey
Zoals eerder al vermeld nemen de G4-gemeenten min of meer een tussenpositie in
tussen de gemeenten van het beleidstype 3 en die van het type 4. Opgemerkt moet
worden dat het globale karakter van het beleid – het beleid is gericht op alle leerlingen
en alle scholen – voor deze gemeenten enige nuancering behoeft. Gezien de samen-
stelling van de leerlingpopulaties op de scholen in de grote steden betekent globaal
beleid in dit geval: specifiek achterstandsbeleid. Verder is het beleid in enige mate
integraal te noemen, maar zeker niet zo integraal als in de gemeenten van het beleids-
type 4.

Achtergrondkenmerken van de drie cases
Typerend voor de grote steden is dat ze alle een zware onderwijsachterstands-
problematiek hebben: het percentage gewichtenleerlingen ligt hier tussen de 56 en
de 65. Het zijn overwegend allochtone achterstandsleerlingen. De gemeenten hebben
een jarenlange ervaring op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid. Het budget
is groot (zowel de specifieke uitkering aan GOA-middelen als de middelen die naar
de scholen gaan) en de gemeenten voegen daar zelf nog middelen aan toe.
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Noten

1 Hoewel de woorden synoniem zijn en door elkaar gebruikt worden, wordt ook
wel onderscheid gemaakt in een theoretische, conceptuele typologie en een
empirische taxonomie.

2 Gezien de aard van de gegevens komen classificatietechnieken als Homals,
Princals, Overals en bijvoorbeeld factoranalyse en clusteranalyse in aanmerking.

3 Op een aantal terreinen wordt meer of minder intensief beleidsmatig samen-
gewerkt in gemeenten bij de bestrijding van onderwijsachterstanden. Op basis
van deze samenwerkingsgegevens zijn schalen geconstrueerd die de mate van
integraliteit weergeven. Zowel het aantal voorzieningen of beleidsterreinen
waarop wordt samengewerkt als de aard van de samenwerking legt gewicht in
de schaal: meer beleidsterreinen betekent een hogere score op de schaal, en een
vergaande vorm van samenwerking levert een hogere score op dan een meer
vrijblijvende vorm. De maximumwaarde van de schaal wordt bereikt als men op
alle onderscheiden beleidsterreinen of voorzieningen de meest intensieve vorm
van samenwerking kent.

4 De negatieve codering uit de Homals-analyse voor de dimensie ‘interactief beleid’
is hier gehercodeerd in een positieve waarde. In de Homals-analyse hebben de
tekens in de antwoordcategoriekwantificaties wel betekenis, maar de toekenning
van een positief dan wel een negatief teken is willekeurig.
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Bijlage C Bijlagen bij hoofdstuk 4

C1 Overzicht van netwerken en betrokken instellingen in de planvormingsfase 

Tabel C.1 laat zien dat ook de vijftien gemeenten in deze studie op ruime schaal gebruik
hebben kunnen maken van verschillende al bestaande netwerken of overlegstructuren.
De onderste rij laat zien hoe vaak het benutten van een dergelijke infrastructuur in de
survey voorkwam. 

Tabel C.1 Benutten van netwerken voor opstellen GOA-plan

direc-
OVGa- teuren GSBd/

beleidstype gemeente netwerk overleg WSNSb RMCc soc. vern. anders aantal

1 minimaal/startend A – – – – ja 1
B ja – – – – 1
C – – – – – –

2 extern voorbereid D – – ja ja – 2
E ja – – – – 1
F ja – – – – 1

3 doelen centraal G ja – – ja – 3
H ja ja – ja – een multidisciplinaire 

voorbereidingsgroep 4
i ja – – – ja 2

4 specifiek 
en integraal J ja – – – – 1

K ja – – – – 1
L ja ja – – ja platform 0-12 -jarigen,

stuurgroep 12-23 -jarigen 3
G4 1 ja ja – – ja 3

2 – – – – ja 1
3 ja ja – – ja 3

totaal 11 4 1 3 6 2

% survey-gemeenten 65 54 32 27 24

a OVG: onderwijsvoorrangsgebied.
b WSNS: Weer samen naar school.
c RMC: Regionale Meld- en Coördinatiecentra.
d GSB: Grotestedenbeleid

Bron: SCP (GOA ’99)  
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Tabel C.2 (Welzijns)instellingen en organisaties betrokken bij het GOA-plan, naar 

gemeentetype, 1999

survey-
gemeenten onderzoeksgemeenten

% G4 type 1 type 2 type 3 type 4

onderwijsondersteuning
Regionale Meld- en Coördinatiecentra (RMC) 38 1, 2, 3 C D G, H, i J, L
Regionale Opleidingencentra (ROC) 32 1, 2 B, C D, E G J, L
schoolmaatschappelijk werk 19 3 B - G, H, i J, L
de leerplichtambtenaren 68 1, 2, 3 B, C D, E, F G, H, i J, L
de schoolbegeleidingsdiensten 72 1, 2, 3 B, C D, E, F G, H, i J, K
de onderwijsvoorrangsgebied coördinatoren 44 – B E, F h, i J, K

voorschools en kinderopvang
organisaties voor kinderopvang 52 1 A, B D, E G, H, i J
organisaties voor peuterspeelzaalwerk 77 2, 3 A, B, C D, E, F G, H, i J, L

hulpverlening, zorg en maatschappelijk werk
hulpverleningsinstanties 33 3 B D, E H J, L
organisaties voor jongerenwerk 43 3 B D, E H, i J, K, L
consultatiebureaus voor alcohol en drugs 7 – – E – J
GG(of G)D’s 43 1, 2, 3 B D, E, F G, H J, L
Riagg’s 8 – – – G J, L
organisaties voor maatschappelijk werk 32 3 B D, E G, H, i J, L
HALT 12 – – E G J
instellingen jeugdhulpverlening 36 1, 3 A, B D G, H, i J, L

politie en justitie
politie 19 – – D, E i J, L
justitie 2 1 – D – –

cultuur, sport en recreatie
bibliotheken 46 2, 3 B D, E, F G, H, i J, K
buurt- en clubhuizen 21 2, 3 B D, E – J, K
culturele centra/muziekscholen 11 2 – – i J
sportverenigingen 8 – – E i –
categorale organisaties, bijvoorbeeld 
allochtonenverenigingen, moskeeën 24 1, 3 – E H, i L
speeltuinverenigingen 1 – – – – –

overig
arbeidsbureaus 10 1 – E – –
overige organisaties 15 3 – E H, i –

aantal gemeenten 129 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)                 
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Tabel C.3 Aantal door gemeenten betrokken (welzijns)instellingen en organisaties bij

het GOA-plan, 1999

gemeente al eerste 
voor GOA jaar GOA,

N N N een rol van overgangs
beleidstype gemeente instellingen netwerken betekenis? jaar?

minimaal/startend A 3 3 nee nee
B 14 1 nee ja
C 5 3 nee nee

extern voorbereid D 15 1 nee nee
E 19 1 ja nee
F 6 0 ja nee

doelen centraal G 13 2 ja nee
H 15 1 ja nee
i 16 1 ja nee

specifiek en integraal J 20 3 ja ja
K 5 4 nee nee
L 13 2 ja ja

G4 1 10 1 ja nee
2 9 1 ja nee
3 14 3 ja nee

Bron: SCP (GOA’99, 2000)
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C2 Korte typering door de respondenten over de invoering van het GOA-beleid

Tabel C.4 Overzicht introductie GOA, per beleidstype, gemeente en actor

type gemeente actor korte typering 

1 A school positief, overleg soepel en positieve ontwikkelingen
bestuur negatief, nog te weinig van de grond
gemeente al werkende ontstaan

B school positief, beleid nu breder, wel organisatiestructuur nu logger
bestuur breder, minder sturingsmogelijkheden, overleg geformaliseerd
gemeente staat open voor het veld, is onafhankelijk voorzitter

C school niet veel veranderd
bestuur het moet veel meer resultaatgericht
gemeente zoekende, dubbele achterstand, onduidelijkheid nieuwe rollen

2 D school negatief: er is geen lijn, geen structuur
bestuur positief, goede samenwerking tussen denominaties, breed gedragen
gemeente moeizaam, wennen aan nieuwe rollen, mogelijkheden voor samen

hangend beleid, weinig middelen

E school oude beleid voortgezet, nieuwe zaken toegevoegd, mist contact en
uitwisseling met andere scholen

bestuur van ad hoc naar meer structuur, in convenant geregeld
gemeente structuur was er al, beleid is breder, uitgebreider nu

F school niet veel veranderd, nu verantwoording afleggen, meer afstemming
coördinator kritisch over kennis gemeente, meer aandacht peuterspeelzaalwerk
gemeente brandhout, oude wijn in nieuwe zakken, wel beredeneerder, meer

in overleg

3 G school positief, beleid doorzichtiger, opener
bestuur beter, geformaliseerd overleg
gemeente positief, beter afstemmen, meer eenheid, betere relatie met het veld

H school positief, zakelijker karakter, goede overlegstructuur, goed 
georganiseerd

bestuur positief, helder beleid, meer eenheid, uit de sfeer van schoolstrijd
gemeente wil neutrale speler zijn

i school positief, samenwerking verbeterd, meer dingen op de rails, meer
inhoudelijk

bestuur –
gemeente positief, aanpassing van regionaal naar lokaal, positief regisseur 

maar lastig sturen

4 J school positief aandacht voorschools, niet veel veranderd, nu een kader 
dat ook knellend is

bestuur positief, maar veel oude wijn in nieuwe zakken
gemeente van een bedreiging naar een kans
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Tabel C.4 (vervolg) Overzicht introductie GOA, per beleidstype, gemeente en actor

type gemeente actor korte typering

K school veel wantrouwen naar de gemeente, moeizaam overeenstemming, 
stimulans voor goedlopende projecten

bestuur –
gemeente veel wantrouwen bij het veld, beleid nu veel structureler

L school weinig verandering, slechts accentverschuivingen, wel 
geïntensiveerd

bestuur veel structureler en meer gericht op de inhoud
gemeente aanvankelijk argwaan, nu goede verstandhouding

G4 1 school niets veranderd, alleen de geldstroom en nu afhankelijk van 
goedkeuring plannen

bestuur vroeger al goed geregeld in convenant
gemeente besturen moeite met regie gemeente, nu veel projectmatiger en 

heldere verantwoordelijkheden

2 school niets veranderd, alleen de geldstroom, te veel verwachtingen 
gewekt bij scholen, wel intensivering taalbeleid

bestuur negatief, directe invloed is teruggelopen, afstand tussen 
beleidsmakers en scholen toegenomen, trager

gemeente besturen moeite met regie gemeente, overlegstructuur is 
breder geworden

3 school vacuüm, lang onduidelijkheid en spanningen, nu weer rust
bestuur oude structuur was beter
gemeente besturen moeite met regie gemeente, wennen, lang proces, 

beleid nu beperkter, heldere doelen en verantwoording afleggen

– informatie ontbreekt

Bron: SCP (GOA 2000)
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Bijlage D Bijlagen bij hoofdstuk 5

D1 Opgave inhoudelijke typering GOA-beleid (survey van 1999)

Tabel D.1 Geprioriteerde doelstellingen LBK 1999 (in absolute aantallen en procenten)

survey-
gemeenten onderzoeksgemeenten

% G4 type 1 type 2 type 3 type 4

de periode voor de basisschool 
(voor- en vroegschoolse educatie) 89 A, B, C D, E, F G, H, i J, K, L 1, 2, 3

beheersing Nederlandse taal 86 A, B, C D, F G, H, i J, K, L 2, 3

vermindering schooluitval, schoolverzuim en 
voortijdig schoolverlaten 60 B D, E G, H, i J, K 1, 2, 3

vermindering verwijzing naar het speciaal 
onderwijs 33 – – i J, L 2

het volgen en registreren van lokale
ontwikkelingen (monitoring) 33 B D, E G, H J, K, L 1, 2, 3

evenredige deelname van doelgroepen 
aan het onderwijs 23 C D H J, K 2, 3

(n) 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   

Tabel D.2 Algemeen of specifiek beleid (in absolute aantallen en procenten) 

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

achterstandsscholen
alle scholen in de gemeente 142 65 A, B F G, H, i – 1,3

alle scholen met achter-
standsproblematiek 51 24 C D – J, L 2

scholen met achterstands-
problematiek en scholen die net niet 
(meer) aan dit criterium voldoen 14 6 – E – K –

enkele scholen met achterstands-
problematiek 10 5 – – – – –

(n) 217 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   
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Tabel D.3 Algemeen of specifiek beleid (in absolute aantallen en procenten) 

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

doelgroepen
zowel projecten gericht op alle
leerlingen, als projecten gericht 
op bepaalde doelgroep- of 
risicoleerlingen 82 39 A D, E G K, L –

algemeen geformuleerd: voor alle 
leerlingen in het onderwijs 58 28 B, C – – J 1, 2, 3

gelijk op alle doelgroep- of 
risicoleerlingen 60 29 – F H, i – –

met name op autochtone leerlingen 1 . – – – – –

met name op allochtone leerlingen 7 3 – – – – –

(n) 208 99 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   

Tabel D.4 Lokale begrenzing van het achterstandenbeleid, 1999 (in absolute aantallen 
en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

het onderwijsachterstanden-
beleid heeft een gemeentebreed 
karakter 138 64 A, B, C E – K 2

naast een gemeentebreed karakter
ook een wijk- of buurtgericht beleid 72 33 – D, F G, H, i J, L 1, 3

uitsluitend wijk- of buurtgericht 
beleid 6 3 – – – – –

(n) (216) (100) 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   
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Tabel D.5 Op het LBK aanvullende doelstellingen GOA, 1999 (in procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

specifieke doelstellingen m.b.t. 
de betrokkenheid of participatie 
van ouders 61 2, 3 D – K

specifieke doelstellingen m.b.t. de 
sociale vaardigheden van leerlingen 48 2, 3 – D – J, K

specifiek taalbeleid voor de 
integratie van nieuwkomers 37 3 – – G K

specifieke doelstellingen op buurt- 
of wijkniveau 26 – – D G –

specifieke doelstellingen m.b.t. de 
prestaties van leerlingen in het 
basisonderwijs 17 1, 2 – – G, i –

andere doelstellingen 45 – – – G, i J, K, L

(n) 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   

Tabel D.6 Doelstellingen uitgedrukt in meetbare termen, 1999 (in absolute aantallen

en procenten) 

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

ja:
alle doelstellingen zijn in 
meetbare termen uitgedrukt 13 6 – – – – –

sommige doelstellingen zijn 
in meetbare termen uitgedrukt 35 17 1 – – G, H, i K

nee:
het bleek (nog) niet mogelijk 
om de doelstellingen in meetbare 
termen uit te drukken 135 64 3 A, B, C E, F – J, L

het is (nog) niet nodig om de 
doelstellingen in meetbare 
termen uit te drukken 19 9 – – – – –

het is niet zinvol om de doel-
stellingen in meetbare termen uit 
te drukken; kwalitatieve aspecten 
van het beleid zijn zinvoller 8 4 2 – – – –

(n) 210 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   
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Tabel D.7 Specificatie van doelstellingen die zijn uitgedrukt in meetbare termen, 1999 

(in absolute aantallen en procenten) 

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

voor- en vroegschoolse educatie 34 76 1 – – G K

vermindering van schooluitval, 
schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten 28 62 1 – – G, i K

beheersing Nederlandse taal 26 58 – – – H K

vermindering verwijzing naar 
speciaal onderwijs 17 38 1 – – – K

monitoring 15 33 1 – – G, H K

op het LBK aanvullende
doelstellingen 12 27 1 – – – K

evenredige deelname van
doelgroepen aan het onderwijs 10 22 – – – – –

(n) 45 100 1 – – 3 1

Bron: SCP (GOA’99)   

Tabel D.8 Specificatie van doelstellingen waarvoor een termijn is aangegeven, 1999

(in absolute aantallen en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

voor- en vroegschoolse educatie 28 74 1 – – – K

vermindering van schooluitval, 
schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten 26 68 1 – – G, i K

beheersing Nederlandse taal 24 63 – – – G K

monitoring 15 39 1 – – – K

vermindering verwijzing naar 
speciaal onderwijs 12 32 1 – – – –

op het LBK aanvullende doelstellingen 10 26 1 – – G K

evenredige deelname van doel-
groepen aan het onderwijs 9 24 – – – – –

(n) 38 100 1 – – 2 1

Bron: SCP (GOA’99)   
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Tabel D.9 Beleid ten aanzien van ouders, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

er zijn maatregelen om ouders 
te betrekken bij onderwijs, de
school, voorschoolse opvang, 
peutervoorzieningen 88 41 2 C E i J, K

er zijn geen expliciete doel-
stellingen of maatregelen in 
het beleid gericht op ouders 54 25 – A – – –

er worden gezinsgerichte en/of 
opvoedingondersteunings-
programma’s aangeboden 40 19 1 B D, F G, H –

op een andere wijze, 
bijvoorbeeld een combinatie 
van vorenstaande 31 15 3 – – – L

(n) 213 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   
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Tabel D.10 Inhoudelijke kenmerken GOA, per beleidstype en gemeente

hele gemeente of alle scholen of alleen alle leerlingen of 
beleidstype ook wijkaanpak achterst.scholen alleen doelgroepll. doelstelling meetbaar

type 1 A gemeentebreed alle zowel alle als doelgr. ≤ gem. LBK nee, on-
mogelijk

B gemeentebreed alle alle leerlingen > gem. LBK nee, on-
mogelijk

C gemeentebreed achterstandsscholen alle leerlingen ≤ gem. LBK nee, on-
mogelijk

type 2 D tevens wijkgericht achterstandsscholen zowel alle als doelgr. > gem. LBK + –
eigen

E gemeentebreed enkele achterstandssch. zowel alle als doelgr. ≤ gem. LBK nee, on-
mogelijk

F tevens wijkgericht alle doelgroepleerlingen ≤ gem. LBK nee, on-
mogelijk

type 3 G tevens wijkgericht alle zowel alle als doelgr. > gem. LBK + ja, sommige
eigen

H tevens wijkgericht alle doelgroepleerlingen > gem. LBK ja, sommige

i tevens wijkgericht alle doelgroepleerlingen > gem. LBK + ja, sommige
eigen

type 4 J tevens wijkgericht achterstandsscholen alle leerlingen > gem. LBK + nee, on-
eigen mogelijk 

K gemeentebreed enkele achterstandssch. zowel alle als doelgr. > gem. LBK + ja, sommige
eigen

L tevens wijkgericht achterstandsscholen zowel alle als doelgr. > gem. LBK + nee, on-
eigen mogelijk 

G4 1 tevens wijkgericht alle alle leerlingen ≤ gem. LBK + ja, sommige
eigen

2 gemeentebreed achterstandsscholen alle leerlingen > gem. LBK + nee, onnodig
eigen g

3 tevens wijkgericht alle alle leerlingen > gem. LBK + nee, on-
eigen mogelijk

Toelichting: peildatum december 1998-maar t 1999. 

Bron: SCP (GOA’99)
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D2 Overzicht algemeen of specifiek op de doelgroepen gericht beleid

Tabel D.11 Typering en codering beleid

gem. actor korte typering codering

1 c We hebben 192 basisscholen, een of tien, vijftien scholen krijgen niets. specifiek 
Dus die geen verzwarende factor hebben. En de verdeling van dat restant (school) 
van die middelen, zeg maar, wat nog steeds wel aanzienlijk zal zijn gaat (maar bijna
per school, per leerling, naar aantal van leerlingengewicht. allemaal)

2 niet expliciet ter sprake gekomen

3 niet expliciet ter sprake gekomen

A niet expliciet ter sprake gekomen

B b Er is echt gekozen voor de scholen die het het hardst nodig hebben, specifiek
de scholen die het minder nodig hebben vallen buiten het GOA-beleid. (school)

B c Na het overgangsjaar heeft niemand nog recht op de algemene GOA- specifiek
gelden, wij kijken naar de mate van achterstanden nu, we hadden (school)
natuurlijk de SE-scores van scholen.

C c Het geld wordt niet aan scholen gegeven, het wordt aan de regiegroep specifiek 
gegeven. Op dit moment hebben we vier of vijf achterstandsscholen met (leerlingen)
een hoge gewichtenregeling, en met name voor die leerlingen wordt het 
gebruikt. Ook niet voor de hele school, maar voor de achterstandsleerlingen.

D c Waar we nu aan zitten te denken is om een budget vrij te maken, uit de specifiek
GOA- en misschien ook uit OALT-middelen, om dan gericht bij een aantal (school)
scholen extra geld in te zetten en dan daar een plan voor te krijgen, met 
mogelijk externe ondersteuning, en dat in samenhang met de inzet van 
de gewichtengelden.

E c Gewichtenregeling, plus de geluiden van schooldirecteuren. Komt vaak specifiek
overeen met de SE-scores van de scholen. In principe kunnen alle scholen (school)
meedoen, maar we hebben ons geconcentreerd op scholen waar de achter- + wijk
standen het grootst zijn en bepaalde wijken.

F c We kijken toch naar de scholen met de zwaarste problematiek en dat specifiek 
zijn de criteria die ontwikkeld zijn in OVG en die hebben een voor- (school)
geschiedenis; die nemen we over, de gewichtenregeling over en we gaan + algemeen
daar het zwaartepunt van het beleid leggen. Vervolgens zijn er nog 
activiteiten waar andere scholen van kunnen profiteren Er is het brede 
aanbod voor alles en iedereen en daarnaast lopen diepteprojecten.

G a De gemeente heeft gezegd dat de voorkeur voor de verdeling van gelden specifiek 
uitgaat naar scholen met een bepaalde SE-score. Dan heb je dus zware (school)
scholen, dan heb je de middengroep en de lichte. En zo wordt min of meer 
het geld verdeeld. Als zware scholen projecten indienen, dan hebben die 
meer kans dan een andere school.
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Tabel D.11 (vervolg) Typering en codering beleid

gem. actor korte typering codering

G c De scholen die geen OVG-scholen waren vallen er niet onder. Van de specifiek 
vijftig scholen hebben we twaalf achterstandsscholen waarvan er drie (school)
of vier echt problematisch zijn. Van de vijftig scholen krijgen er twaalf + algemeen
het merendeel van het budget. We gaan meer stedelijke projecten 
inzetten, veel minder afhankelijk van wat de scholen zelf aanbieden. 
Wel is er een budget om ook andere scholen te laten profiteren als ze 
een goed plan hebben. 

i a De school heeft die schoolpopulatie, daar schrijven we een projectplan voor specifiek 
dat heel gericht is op die school. Daar komen een aantal speerpunten voor. (school)

i c We hebben vier categorieën scholen: zware scholen (in het algemeen met specifiek 
veel allochtonen), volgscholen en dan zwakt het zo’n beetje af. Het (school)
uitgangspunt voor de financiële verdeelsleutel was dat we zoveel mogelijk 
middelen in de klas wilden hebben, zo weinig mogelijk aan overhead en
structuur, maar toch zag je dat het tot vergaande versnippering dreigde te 
leiden. Je kunt wel alle scholen iets willen geven, maar als ik een school 
1.000 gulden geef, dan kan dat via de verdeelsleutel perfect kloppen, 
maar je kunt je afvragen wat het rendement van die 1.000 gulden is.

J b Ofwel we houden het bij de vijf bestaande openbare OVG-scholen, of we algemeen
leggen de lat wat lager. Door toedoen van de politiek en het OOGO is voor (denominatie)
het laatste gekozen, waardoor we op dertien scholen uitkwamen. We kregen 
als openbaar onderwijs wel het idee dat de partijpolitiek een rol ging spelen,
dat ook de pc- en r-k-scholen ook iets moesten krijgen, om de zaak ook 
politiek rond te krijgen. Daar heeft de gemeente ook wel gelijk in, het werkt
heel stigmatiserend als onze zwarte scholen alles zouden krijgen, daar moet 
je ook voorzichtig mee omgaan.

J c Het profiel van de school op grond van een bepaalde weging. Alleen scholen specifiek
die daaraan voldoen kunnen wat ons betreft meedoen. Ze hoefden niet (school)
langer in een bepaalde wijk te liggen.

K a Een aantal projecten zijn standaard voor alle OK-scholen; vroeger was het specifiek
te fragmentarisch, de ene school deed dit, de andere dat. De standaard- (school)
projecten zijn projecten die hun waarde bewezen hebben, daarom hebben 
we ze geconsolideerd. Zeven basisscholen die tot de kernscholen onderwijs-
kansen behoren; voor hen zijn de standaarden verplicht. Er is ook nog een 
deelconvenant gesloten met drie tweede-ringscholen; volgens de criteria 
komen zij nog niet in aanmerking, maar ze zitten er wel dicht bij; bij hen is
het een soort groeimodel.

K c Al het OK-geld gaat naar de tien OK-scholen, de andere scholen krijgen specifiek 
niets, we hebben het open gespeeld, we hebben laten zien hoe de (school)
gewichten zijn, dan vallen ze meteen stil; daar is nauwelijks discussie + algemeen
over geweest; wat je wel doet, is goed opletten en de andere scholen 
wel mee laten profiteren. We hebben gezegd in OK doen we allemaal 
hetzelfde want dan kunnen we ook samen beleid maken Aan veel van 
de thema’s hangt daarom een etiket standaard dat wil zeggen het moet
en het moet op een bepaalde manier.
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Tabel D.11 (vervolg) Typering en codering beleid

gem. actor korte typering codering

L a Dat is alleen voor OVG -scholen? Ja, toentertijd is daarvoor gekozen dat specifiek
onze school, omdat wij met de SE-score het zwaarste zitten, een pc-school (school)
en nog een school, die kwamen met die SE-score het zwaarste uit.

L b Alle scholen moeten daarvoor inleveren, maar alleen de achterstands- specifiek
scholen kunnen ervan profiteren, de andere scholen vallen dan buiten (school)
dat beleid en kunnen er geen gebruik van maken. Als je het te veel 
uitsmeert heeft niemand er iets aan, je moet de harde kern van het 
probleem aanpakken.

Bron: SCP (GOA 2000)
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Bijlage E Bijlagen bij hoofdstuk 6

E1 Samenwerkingsvormen en integraliteit

Overzicht samenwerkingsvormen goa en diverse voorzieningen

Tabel E.1 Informatie uitwisselen of overleg (in absolute aantallen en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

voorschoolse voorzieningen
peuterspeelzalen 138 27 1, 2 A, B D, E H J, L
kinderdagverblijven 92 18 2 A, B D, E G J
consultatiebureaus 71 14 1, 2 – D, E G, H J, L
andere 14 3 – – – – –

buitenschoolse activiteiten
sport 46 9 2 – E G, H –
culturele voorzieningen 64 13 2 B – G, H J
buitenschoolse opvang 78 15 – A D G, H J
andere 3 1 – – – – –

(n) 163 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   

Tabel E.2 Gezamenlijk doelstellingen formuleren (in absolute aantallen en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

voorschoolse voorzieningen
peuterspeelzalen 99 41 1, 2, 3 – D, E G, H, i J, K, L
kinderdagverblijven 38 16 3 – D i J
consultatiebureaus 21 9 3 – D – K, L
andere 6 2 – – – – –

buitenschoolse activiteiten
sport 16 7 3 – – i L
culturele voorzieningen 27 11 3 – – i J, K, L
buitenschoolse opvang 32 13 3 – – i J
andere 3 1 – – – – –

(n) 108 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   
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Tabel E.3 (Gebundelde) inzet van middelen of personeel (in absolute aantallen en 

procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

voorschoolse voorzieningen
peuterspeelzalen 54 32 1, 2 C – G, H J
kinderdagverblijven 14 8 – – – – J
consultatiebureaus 11 6 – – – – K
andere 6 4 – – – – –

buitenschoolse activiteiten
sport 18 11 2 – – – L
culturele voorzieningen 36 21 2 – – – K, L
buitenschoolse opvang 27 16 – – – – –
andere 2 1 – – – – –

(n) 82 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   

Tabel E.4 Samenwerking en afstemming binnen het GOA tussen onderwijs en andere 

voorzieningena, 1999

informatie/ gezamenlijke middelen 
overleg doelstellingen bundelen anders

(n) in % (n) in % (n) in % (n) in %

voorschoolse voorzieningen
peuterspeelzalen 138 85 99 92 54 66 10 42
kinderdagverblijven 92 56 38 35 14 17 16 67
consultatiebureaus 71 44 21 19 11 13 14 58
andere 14 9 6 6 6 7 3 12

buitenschoolse activiteiten
sport 46 28 16 15 18 22 12 50
culturele voorzieningen 64 39 27 25 36 44 12 50
buitenschoolse opvang 78 48 32 30 27 33 8 33
andere 3 2 3 3 2 2 1 4

aantal gemeenten 163 100 108 100 82 100 24 100

a De kolomaantallen geven weer hoe vaak een antwoord is gegeven – de respondenten mochten verschillende
antwoorden geven; de laatste rij geef t per samenwerkingsvorm het totaalaantal gemeenten aan; de 
kolompercentages geven aan in hoeveel procenten van de desbetref fende gemeenten deze vorm van 
samenwerking voorkomt.

Bron: SCP (GOA’99)
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Overzicht samenwerkingsvormen goa en diverse onderwijsbeleidsterreinen

Tabel E.5 Informatie uitwisselen en overleg (in absolute aantallen en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

Weer samen naar school (WSNS) 127 16 1, 2, 3 C D G, H K
Onderwijs in Allochtone Levende
Talen (OALT) 79 10 2 A, B D H K
Nederlands als tweede taal (NT2) 63 8 2 A D H K, L
inburgering 72 9 3 C D G J, L
basiseducatie 69 9 1, 2 – D G, H J. K
arbeidsmarktgerichte leerweg 70 9 1, 2, 3 A D G, H, i J
huisvestingsbeleid primair en 
voortgezet onderwijs 87 11 2, 3 A D H, i J, K
leerplicht en voortijdig schoolverlaten 114 14 1, 2 A D H L
schoolbegeleiding 114 14 1, 2 A D H K
andere 5 1 – A – – –
(n) 184 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   

Tabel E.6 Gezamenlijk doelstellingen formuleren (in absolute aantallen en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

Weer samen naar school (WSNS) 45 11 – – D – J, L
Onderwijs in Allochtone Levende 
Talen (OALT) 70 17 – C – G K, L
Nederlands als tweede taal (NT2) 47 11 3 – – G J, K, L
inburgering 10 2 – – – – –
basiseducatie 17 4 1, 3 C D – –
arbeidsmarktgerichte leerweg 22 5 1 – – – K
huisvestingsbeleid primair en 
voortgezet onderwijs 35 8 – – D G, i –
leerplicht en voortijdig schoolverlaten 85 21 1, 3 C D G, i J, K, L
schoolbegeleiding 79 19 3 C – G, i J, K, L
andere 1 . – – – – J
(n) 127 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   
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Tabel E.7 Gebundelde inzet middelen en personeel (in absolute aantallen en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

Weer samen naar school (WSNS) 31 9 – – – i J
Onderwijs in Allochtone Levende 
Talen (OALT) 74 21 2, 3 – – i K
Nederlands als tweede taal (NT2) 54 15 – – – H, i J, K, L
inburgering 15 4 – – – – –
basiseducatie 17 5 1 – – – –
arbeidsmarktgerichte leerweg 19 5 1, 2 – – H K
huisvestingsbeleid primair en 
voortgezet onderwijs 14 4 – – – – –
leerplicht en voortijdig schoolverlaten 58 16 1, 2 B – G J, L
schoolbegeleiding 75 21 2 B – G, H J, K
andere 2 1 – – – – –
(n) 125 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   

Tabel E.8 Samenwerking en afstemming tussen GOA en andere onderwijsbeleidsterreinen,a

1999 (in absolute aantallen en procenten)

informatie/ gezamenlijke middelen 
overleg doelstellingen bundelen anders

(n) in % (n) in % (n) in % (n) in %

Weer samen naar school 
(WSNS) 127 69 45 35 31 25 9 28
onderwijs in allochtone 
levende talen (OALT) 79 43 70 55 74 59 4 12
Nederlands als tweede 
taal (NT2) 63 34 47 37 54 43 14 44
inburgering 72 39 10 8 15 12 13 41
basiseducatie 69 37 17 13 17 14 15 47
arbeidsmarktgerichte leerweg 70 38 22 17 19 15 15 47
huisvestingsbeleid bo en vo 87 47 35 28 14 11 9 28
leerplicht en voortijdig 
schoolverlaten 114 62 85 67 58 46 8 25
schoolbegeleiding 114 62 79 62 75 60 7 22
andere 5 3 1 1 2 2 2 6
aantal gemeenten 184 100 127 100 125 100 32 100

a De kolomaantallen geven weer hoe vaak een antwoord is gegeven – de respondenten mochten verschillende 
antwoorden geven; de laatste rij geef t per samenwerkingsvorm het totaalaantal gemeenten aan; de 
kolompercentages geven aan in hoeveel procenten van de desbetref fende gemeenten deze vorm van 
samenwerking voorkomt.

Bron: SCP (GOA’99)
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Overzicht samenwerkingsvormen goa en diverse andere verwante beleidsterreinen

Tabel E.9 Informatie-uitwisseling en overleg tussen GOA en andere beleidsterreinen 

(in absolute aantallen en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

lokaal jeugdbeleid 145 28 1, 2 A, B, C D, E, F H,i L
jeugdzorg, jeugdhulpverlening 114 22 1 B, C F G, H, i L
sociaal beleid 60 12 – C D H, i –
arbeidsmarktbeleid 60 12 1, 3 C E i J
sociaal vernieuwingsbeleid/
achterstandenbeleid 54 10 – – D, E H, i J
grotestedenbeleid 21 4 1, 2 – – H, i K, L
criminaliteitspreventie 60 12 2 – – H, i J, L
overig 4 1 – – – – –
(n) 176 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   

Tabel E.10 Gezamenlijk doelstellingen formuleren tussen GOA en andere beleidsterreinen

(in absolute aantallen en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

lokaal jeugdbeleid 94 43 3 – E, F G, H J, K, L
jeugdzorg, jeugdhulpverlening 35 16 3 – F H J, L
sociaal beleid 11 5 – – – G J
arbeidsmarktbeleid 13 6 1 – – G, i L
sociaal vernieuwingsbeleid/ 
achterstandenbeleid 29 13 3 – – H –
grotestedenbeleid 14 6 1, 3 – – G, H, i K, L
criminaliteitspreventie 24 11 – – – i K, L
overig 0 – – – – – –
(n) 107 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   
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Tabel E.11 Gebundelde inzet van middelen en personeel bij GOA en andere

beleidsterreinen (in absolute aantallen en procenten)

survey-gemeenten onderzoeksgemeenten
aantallen % G4 type 1 type 2 type 3 type 4

lokaal jeugdbeleid 54 38 – – – – K, L
jeugdzorg, jeugdhulpverlening 28 20 1 – – – L
sociaal beleid 5 3 – – – – –
arbeidsmarktbeleid 8 6 – – – – L
sociaal vernieuwingsbeleid/ 
achterstandenbeleid 21 15 – – E – L
grote-stedenbeleid 11 8 1 – – – K, L
criminaliteitspreventie 14 10 – – – – K, L
overig 2 1 – – – – –
(n) 77 100 3 3 3 3 3

Bron: SCP (GOA’99)   

Tabel E.12 Samenwerking en afstemming tussen GOA en andere beleidsterreinen,a 1999 

(in absolute aantallen en procenten)

informatie/ gezamenlijke middelen 
overleg doelstellingen bundelen anders

(n) in % (n) in % (n) in % (n) in %

lokaal jeugdbeleid 145 82 94 88 54 70 6 26
jeugdzorg, jeugdhulpverlening 114 65 35 33 28 36 5 22
sociaal beleid 60 34 11 10 5 6 7 30
arbeidsmarktbeleid 60 34 13 12 8 10 7 30
sociale-vernieuwings-/ 
achterstandenbeleid 54 31 29 27 21 27 7 30
grotestedenbeleid 21 12 14 13 11 14 15 65
criminaliteitspreventie 60 34 24 22 14 18 9 39
overig 4 2 – – 2 3 1 4
aantal gemeenten 176 100 107 100 77 100 23 100

a De kolomaantallen geven weer hoe vaak een antwoord is gegeven – de respondenten mochten verschillende ant-
woorden geven; de laatste rij geef t per samenwerkingscategorie het totaalaantal gemeenten aan; de kolompercen-
tages geven aan in hoeveel procent van de desbetref fende gemeenten deze vorm van samenwerking voorkomt.

Bron: SCP (GOA’99)
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Integraliteit van het GOA-beleid

Tabel E.13 Mate waarin wordt samengewerkt en het beleid wordt afgestemd, naar 

planplichtigheid, 1999 (in gemiddelde scores)

integraliteit lokaal integraliteit overig
onderwijsbeleid (1-43)a lokaal beleid (1-31)a

standaard- standaard-
gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking

GOA-planplichtige gemeenten 15,4 8,9 8 6,5
overige gemeenten met onderwijs-
achterstandenbeleid 9,2 9 5,6 3,3
totaal 13,7 9,3 7,4 6

a Tussen haakjes staat het schaalbereik vermeld; de schalen verschillen in bereik. Een hoger gemiddelde duidt op
meer integraal beleid.

Bron: SCP (GOA’99)

Tabel E.14 Mate waarin wordt samengewerkt en het beleid wordt afgestemd, naar type 
gemeente, 1999 (in gemiddelde scores)

integraliteit integraliteit lokaal integraliteit overig
voorzieningen (1-30)a onderwijsbeleid (1-43)a lokaal beleid (1-31)a

standaard- standaard- standaard-
gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking

G4 14,2 6,3 20,5 4,9 9 4,5
G21 13,8 7,8 18,4 6,8 16 7,6
G-gemeenten op onderdelen 11,6 8,8 22,2 7,8 11 10,7
overige gemeenten 7 5,5 12,7 9,3 6,2 4,7
totaal 7,9 6,2 13,6 9,2 7,3 6

a Tussen haakjes staat het schaalbereik vermeld; de schalen verschillen in bereik. Een hoger gemiddelde duidt op
meer integraal beleid. 

Bron: SCP (GOA’99)

Tabel E.15 Mate waarin wordt samengewerkt en het beleid wordt afgestemd, naar 
onderwijsvoorrangsgebied, 1999 (in gemiddelde scores)

integraliteit lokaal integraliteit overig
onderwijsbeleid (1-43)a lokaal beleid (1-31)a

standaard- standaard-
gemiddelde afwijking gemiddelde afwijking

gemeenten uit voormalig 
onderwijsvoorrangsgebied 15,4 9,1 8,8 6,9
overige gemeenten 11,2 8,9 5,2 3,4
totaal 13,6 9,2 7,3 6

a Tussen haakjes staat het schaalbereik vermeld; de schalen verschillen in bereik. Een hoger gemiddelde duidt op
meer integraal beleid.

Bron: SCP (GOA’99)
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Tabel E.16 Inhoudelijk voorbereiden van het GOA-plan, 1999 (in aantallen en procenten)

aantallen in %

gemeente 208 94
schoolbesturen 72 33
welzijnsinstellingen 36 16
onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) 52 23
onderwijsvoorranggebied(OVG-)coördinator 43 19
een andere instantie, bijvoorbeeld een organisatie- en adviesbureau 28 13
(n) 221 100

Bron: SCP (GOA’99)
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E2 Besteding van de gewichtengelden

Tabel E.17 Toelichting over de inzet van de gewichtengelden
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wethouder en ambtenaar schoolbestuur schooldirectie

1 Destijds heeft gemeente 1 gekozen
voor meer handen in de klas en niet
voor klassenverkleining, maar nu dat
de huisvestingsverordening is gewij-
zigd, krijgen wij veel aanvragen voor
klassenverkleining.

Klassenverkleining is in dit stadsdeel
nauwelijks aan de orde: het zijn scho-
len met veel 0,90-leerlingen en midde-
len en die zitten al op één leerkracht
per twintig leerlingen. Maar door het
lerarentekort is de zorgbegeleiding en
taakbegeleiding in het gedrang. Dus
wat die leerlingen in die kleinere klas-
sen nodig hebben kan nog niet gebo-
den worden.

Wij hebben bevochten hoe we de
gewichtengelden mogen inzetten.
Op stadsdeelniveau monitoren we
hoe dat gebeurt: voor interne
begeleiding, de zorgstructuur van
de school, remedial teaching,
taakverlichting directie en soms
ook een stukje klassenverkleining.
Voorheen ging daar bijna 100%
van de gewichten heen. We heb-
ben toen gezegd dat willen we
niet meer, dat levert te weinig op,
maar een bepaald deel daarvan
mag.

geen expliciete 
toelichting

2 De gemeente wil dat scholen de gel-
den inzetten zoals overeengekomen is:
overeenkomstig de doelen van GOA.
Dat zou in bepaalde gevallen klassen-
verkleining kunnen zijn, maar dan
alleen om aantoonbaar iets voor die
leerlingen te doen: we vragen wel
waarom scholen dat doen.

Bij uitzondering misschien dat
scholen het geld inzetten voor
klassenverkleining, maar wij heb-
ben aangestuurd op inzet ten
behoeve van ondersteuning op
klasniveau met specifieke taalbe-
geleiding enzovoort.

geen expliciete 
toelichting

3 geen expliciete toelichting Ik ben een tegenstander van een
wettelijk opgelegde besteding, het
is goed dat je kunt differentiëren.
Ik wil wel verantwoording afleg-
gen. Bij de ene school gebruik ik
het voor klassenverkleining en bij
de andere zijn het andere kwali-
teitsimpulsen. Je kiest, je spreekt
met je directeur.
Ik moet de overheid niet op mijn
nek hebben, en zeker de gemeen-
te niet. Het is hun geld niet en ik
zou het betreuren als er van rijks-
wege richt-lijnen kwamen.

We zetten het in
voor klassenverklei-
ning, daar gaat veel
geld naar toe. Wij
vinden 25 leer-
lingen het maximum.

A Scholen zetten de middelen verschil-
lend in, houden zich niet aan wat 
de gemeente in het plan heeft aange-
geven.

geen expliciete toelichting De school bepaalt
zelf inzet GOA-
middelen en
gewichtengelden.



Tabel E.17 (vervolg) Toelichting over de inzet van de gewichtengelden

230 Bijlage E  Bijlagen bij hoofdstuk 6

wethouder en ambtenaar schoolbestuur schooldirectie

B geen expliciete toelichting geen expliciete toelichting Ingezet voor leerlingenzorg
voor alle leerlingen en voor
klassenverkleining (de
klassen hebben 22 leer-
lingen).

C We hebben het niet aan de scholen
gevraagd. Je hebt een goede samen-
werking en dan ga je niet meteen 
vragen: wat doe je met al dat geld? 
Na de vakantie praten we verder, 
zonder dat het bedreigend gaat 
worden.

geen expliciete toelichting Middelen worden ingezet
voor klassenverkleining 
en voor knelpunten oplos-
sen: interne begeleiding, 
remedial teaching, enzo-
voort.

D Het eerste stadium is acceptatie 
dat de gemeente daar inzicht in wil.
Vervolgens hoe kun je daar nu sturing
aan geven? Het meeste van de mid-
delen wordt ingezet voor klassenver-
kleining. Wij willen: remedial tea-
ching. Kritische ouders protesteren
ook tegen de inzet van middelen voor
klassenverkleining.

geen expliciete toelichting De gewichtengelden zijn
nog buiten het gemeente-
lijk beleid gehouden. Dat
is ook beter, nu weet je
wat je hebt en je moet
anders maar zien wat je er
voor terugkrijgt. We zetten
ze deels in voor sociaal-
emotionele zorgbreedte in
groep 1 tot en met 4 (die
zorgbreedte is er overigens
voor alle kinderen) en deels
voor klassenverkleining.

E Er is een vruchtbaar overleg in de
gemeente, dat het openbaar onder-
wijs niet op afstand is geplaatst,
levert geen probleem op. De gelden
worden ingezet voor klassenverklei-
ning, als dat effectief blijkt dan gaan
we het verbreden naar onze scholen
toe, of anders moeten we ze anders
gaan inzetten. Maar dat gebeurt in
overleg.

geen expliciete toelichting Ten dele zetten wij in op
klassenverkleining. Dat 
is in overleg met de
gemeente gebeurd, we
doen dat niet stiekem. Het
is een bewuste keuze, het
is permanent: het komt ten
goede aan alle leerlingen.
Spreiden heeft onze 
prioriteit, maar als de
gemeente bepaalde voor-
waarden zou eisen, zou ik
daaraan voldoen.

F geen expliciete toelichting geen expliciete toelichting Wij zetten die gewichten-
gelden in voor de klassen-
verkleining (dat is twee-
tiende formatie). Alle scho-
len deden dat en wij ook,
ook nu nog. Het scheelt
nogal of je er nu achttien
in de klas hebt of anders
25.



Tabel E.17 (vervolg) Toelichting over de inzet van de gewichtengelden
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wethouder en ambtenaar schoolbestuur schooldirectie

G Wij zeggen: wat de gemeente inzet
moeten de scholen ook opbrengen.
Die hebben daar geen problemen
mee. Met klassenverkleining gaan wij
niet akkoord. Als er iets oneigenlijks
gebeurt, wordt dat teruggedraaid.
Ook de schoolbesturen houden het in
de gaten.

geen expliciete toelichting Ik denk niet dat het gebeurt
hier. Ik zou daar ook tegen-
stander van zijn. Kwaliteit
van het onderwijs heeft
veel meer te maken met
hoe goed je het doet.

H De gemeente brengt in beeld hoe
scholen de gelden inzetten (in het
kader van WSNS): een derde voor
GOA; een derde voor klassenver-
kleining; een derde WSNS. Voor pro-
jecten verlangt de gemeente van
scholen eigen geld/inzet en de
gemeente legt daar dan bij. Het is
lastig om iets te zeggen over de ver-
deling, het Rijk heeft daar z’n handen
al aangebrand, het is te gemakkelijk
dat nu van gemeenten te verwachten.
Het blijft bij een evaluatie op hoofd-
lijnen.

De gemeente heeft geen
invloed op gewichtengelden.
De besturen willen inzicht in
besteding gelden scholen.
Dat mag soms klassenver-
kleining zijn, maar vooral
ook individuele hulpverlening.

De helft van de middelen
voor klassenverkleining;
helft voor zorg: remedial
teaching en taalonder-
steuning onderbouw

i Dat is delicate kwestie. Het wordt
door scholen als bedreiging ervaren.
Pogingen voor meer inzicht zijn mis-
lukt. In GOA-plan vinden we de
middelen dan ook niet terug. Het zou
wel moeten, maar vragen naar deze
gevoelige materie gaat ten koste van
de goede sfeer en samenwerking.

geen expliciete toelichting Laten aan de gemeente
zien dat alle middelen
voor extra activiteiten 
worden ingezet.

J geen expliciete toelichting Scholen kunnen niet vrij
beschikken over de gewich-
tengelden. Voor GOA moet
30-40% worden ingezet, dat
moeten scholen verantwoor-
den, nog niet alles. Het is
lastig voor gemeente om te
controleren.

Vreselijk dat de gemeente
daar invloed op heeft.
School wil klassenverklei-
ning. Hebben al geld moe-
ten teruggeven aan de
gemeente vanwege onei-
genlijk gebruik.

K geen expliciete toelichting geen expliciete toelichting geen expliciete toelichting



Tabel E.17 (vervolg) Toelichting over de inzet van de gewichtengelden

Bron: SCP (GOA 2000)
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wethouder en ambtenaar schoolbestuur schooldirectie

L De gemeente wil een gerichtere inzet
van middelen en verwacht wrijving
als dat aangekaart gaat worden.
Voorkeur van de gemeente is interne
begeleiding, deskundigheidsbevorde-
ring, enzovoort.

De gemeente verwacht wel
een inzet volgens haar beleid,
maar geeft niet direct al aan-
sturing. Dat zou ook onver-
standig zijn, het gaat om
respect voor elkaars verant-
woordelijkheden. Bestuur gaat
controleren. Veel scholen al
afgestapt van klassenver-
kleining, maar wel een
keuze voor coaching van
leraren.

Middelen ingezet voor
klassenverkleining. Is een
bewuste keuze ter voor-
koming van combinatie-
klassen. 



E3 Monitoring en evaluatie

Tabel E.18 Functies toegekend aan en de waardering van monitoring, 1999 

(in absolute aantallen en procenten)

aantallen in %

ter ondersteuning van het beleid in het algemeen 158 72
levert de juiste criteria voor onderwijsachterstandenbeleid en evaluatie daarvan 81 37
levert hoe beperkt wellicht ook, een handvat voor GOA-beleid en evaluatie daarvan 166 76
is alleen interessant voor de eigen gemeente 13 6
zegt weinig of niets over de vorderingen van leerlingen in sociale vaardigheden 31 14
weinig waardering: de kwaliteit van het onderwijs laat zich slecht uitdrukken in cijfers 19 9
is interessant in vergelijking met andere gemeenten of landelijk beeld 92 42
andere meningen 16 7
(n) 218 100

Bron: SCP (GOA’99)

Tabel E.19 Overzicht van genoemde argumenten vóór en tegen monitoring, per actor

argumenten vóór monitoring

gemeente – Het is heel belangrijk, we willen er als gemeente ook middelen voor vrijmaken.
– Het is een belangrijk beleidsinstrument. De scholen doen er te spastisch over, ze zijn 

niet gewend dat er kritisch naar ze gekeken wordt.
– We willen als gemeente weten of het beleid effect heeft. 
– Ook voor ouders is het – nog even los van het Rijk – van belang de resultaten 

transparant te maken. 
– Ik vind het in deze tijd not-done om de resultaten niet openbaar te maken. 
– We hebben zojuist vanochtend opdracht gegeven om een groot kwalitatief onderzoek te 

houden: hoe staan we er na twee jaar voor.
– Het is de enige manier om zichtbaar te maken wat er met die kinderen bereikt wordt. 

Als je je daar voortdurend tegen afzet, zeg je eigenlijk: ik wil niet gecontroleerd worden.

schoolbestuur – Ik ben er een groot voorstander van. Je zou gegevens van het basisonderwijs moeten 
kunnen doortrekken naar gegevens van het vo, zodat je ook de schoolverlatersproble
matiek in kaart krijgt.

– Ik ben ervan overtuigd dat je de privacy goed kunt afschermen.
– Het Rijk zou dit gewoon van bovenaf moeten opleggen. Dan ben je van die oeverloze 

discussies op lokaal niveau af.
– Ik vind het wel zinvol. Je kunt dan bijsturen eventueel.

schooldirectie – Wij willen weten wat de impact van onze aanpak is.
– De school heeft wel behoefte om vast te stellen of een activiteit succesvol is.
– Het is natuurlijk een opdracht om je geldstroom te verantwoorden.
– Wij ondersteunen de monitor, onder voorwaarde dat we zelf invloed kunnen hebben op 

de onderdelen van die monitor.
– Als ik een goede score heb, dan geef ik die graag aan de gemeente.
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Tabel E.19 (vervolg) Overzicht van genoemde argumenten vóór en tegen monitoring, 

per actor

kanttekeningn bij monitoring

gemeente – Privacy-overwegingen.
– Extra kosten.
– Overtuigen van de Raad dat resultaten pas op langere termijn zichtbaar zijn.
– Kan onze automatiseringsapparatuur dit wel ‘behappen’.
– Zelfs al boek je vooruitgang in het leerlingvolgsysteem, dan nog heb je wetenschappelijk

onderzoek nodig om te achterhalen waardoor de vooruitgang wordt geboekt. Dat over
stijgt de kracht van een gemeente.

– Het Rijk zou er meer bovenop moeten zitten.
– Te gemakkelijk wordt gedacht dat het allemaal aan het onderwijs ligt.
– Het Rijk had ten minste een kernmonitor moeten leveren.
– We lopen tegen juridische problemen op, privacy-problemen en automatiserings-

problemen.
– Voorzien grote problemen bij het opeisen van toetsgegevens van scholen.
– De angst van scholen is dat dit het didactisch handelen gaat beïnvloeden.
– De scholen zullen 500.000 excuses verzinnen waarom ze ineens slechter presteren.
– Te veel partijen bemoeien zich ermee wat er in zo’n monitor moet komen.
– Je moet altijd goed voor ogen blijven houden met welk doel je de gegevens verzamelt.
– Er zijn vele obstakels: men vraagt zich af hoe je moet gaan meten en wat de indicatoren

zijn. De angst van scholen is om met elkaar vergeleken te worden. 
– De gedachte achter de monitor is prima. Maar als gemeente moet je alles bevechten, 

zelfs als het om iets simpels als Cito-gegevens gaat. 
– We zouden wel graag willen aansluiten bij landelijke metingen, maar dat is voor ons te 

duur.
– Het ligt nog gevoelig bij de scholen, we proberen ze eraan te laten wennen. De weer

stand is nog groot.
– Er zijn scholen bij die de software voor het leerlingvolgsysteem nog onuitgepakt in de 

kast hebben staan.
– Wij als gemeente zouden wel meer informatie willen, maar lang niet alle scholen zijn al 

zover dat ze dat willen geven.
– We hebben zelf de knowhow niet en we hebben de centen daar niet voor.
– Het gaat allemaal zo langzaam
– Het openbaar en bijzonder onderwijs willen nog niet gezamenlijk hun gegevens 

publiceren. 
– Dat zou wel moeten.

schoolbestuur – Je loopt het risico dat je alleen zaken die meetbaar zijn, belangrijk gaat vinden. Dat is 
een verarming.

– De scholen zijn bang voor de extra werkdruk die dat met zich meebrengt.
– De monitor is moeilijk bespreekbaar. Directeuren staan er wantrouwig tegenover: het 

wordt toch gekoppeld aan hoe je er als school voor staat.
– Het moet gezamenlijk (met de scholen) ontwikkeld worden, anders vraag je alleen maar 

naar de dingen die de gemeente belangrijk vindt.

schooldirectie – Mag niet ten koste gaan van het budget van de school.
– In het buitenland negatieve ervaringen gezien met intensieve toetsing.
– Alle gegevens moet je interpreteren. Zelfs een inspecteur kan dat niet.
– Het gevaar van cijfers is dat je ze kan vergelijken, met andere jaren bijvoorbeeld. Maar 

de neveninstroom vertekent alles.
– Ik zou niet weten hoe je de effecten van buitenschoolse activiteiten moet vaststellen.
– De gemeente is niet gemotiveerd.
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Tabel E.19 (vervolg) Overzicht van genoemde argumenten vóór en tegen monitoring, 

per actor

kanttekeningen bij monitoring

schooldirectie – Ik vind het een nadeel in Nederland dat zoveel dingen openbaar worden en iedereen 
er zijn eigen interpretatie aan kan geven.

– We willen niet een soort eenheidsworst, waar veel tijd en energie aan besteed wordt, 
we willen maatwerk. Onze gemeente is uniek. We willen geen eindmetingen; we willen 
een voortgangsontwikkeling-meting.

– Je kunt niet vergelijken: de ene groep is de andere niet en de ene leerling is de andere 
niet.

– Lang niet alle effecten zijn meetbaar.
– Een jaarlijks verslag aan de gemeente vind ik eigenlijk wel voldoende.
– Als een kind naar een andere school gaat, hoor je nooit meer hoe het verder gaat, dat 

zou wel moeten. Er is dus wel een knelpunt met monitoring, maar dat ligt niet aan de 
gemeente.

– Je moet eerlijk met de gegevens omgaan. Maar zolang het afnemen en publiceren van 
toetsen allemaal nog in handen van de school zelf is, tja..

Bron: SCP (GOA 2000)
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Bijlage F Bijlagen bij hoofdstuk 7

F1 Thematisch overzicht knelpunten

Tabel F.1 Thematisch overzicht van knelpunten in rangorde

N keer door door door
onderwerp specifiek knelpunt genoemd gemeente bestuur school

geld te krap budget, te weinig middelen 14 4 9 1
onenigheid om geld tussen actoren 8 4 3 1
problemen door geldgebrek 8 5 2 1
onduidelijkheid geldstroom 4 – 1 3
meer flexibiliteit moet mogelijk zijn 3 1 1 1
continuering budget 2 2 – –
geld gaat te veel in verkeerde zaken zitten 2 – 2 –
onduidelijke criteria voor financiering 1 – 1 –
probleem verschillende budgetten 1 – 1 –

43 16 20 7

inhoudelijk type leerling zwaarder en sterk wisselend 9 1 3 5
aansluiting BO–VO 5 1 2 2
continuering projecten probleem 4 3 1 –
aansluiting peuterspeelzalen–BO 3 1 – 2
te weinig ruimte voor vernieuwing 3 1 1 1
te weinig aan VVE doen 2 1 1 –
eigen thema’s mogen niet meer 2 – – 2
te veel nadruk op taal 2 1 – 1
instroom is veranderd 2 1 – 1
schoolmaatschappelijk werk is noodzakelijk 2 – 1 1
van curatief naar meer preventief is nodig 1 – – 1

35 10 9 16

monitor monitor is problematisch, moeilijk 8 5 2 1
weerstanden monitoren, Cito-gegevens 5 4 – 1
kosten monitoring 4 2 2 –
twijfel waarde kwantitatieve gegevens 4 1 2 1
krijgen geen Cito-gegevens 3 3 – –
te weinig rekening met factoren die lage score bepalen 3 3 – –

27 18 6 3

overleg te veel verschillende gremia 8 4 4 –
moeilijk afstemmen 7 2 3 2
logge trage structuur voor besluitvorming 6 1 3 2
slechte overlegstructuur 6 3 2 1

27 10 12 5

verhoudingen naijver, wantrouwen, cultuurverschillen 9 5 3 1
gebrekkige bestuurlijke verhoudingen 6 – 5 1
meer autonomie voor de school/bestuur 4 1 2 1
meer autonomie voor de deelraad 2 2 – –
slecht tussen openbaar en bijzonder 2 – 2 –
dubbele-petten probleem 2 1 1 –

25 9 13 3
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Tabel F.1 (vervolg) Thematisch overzicht van knelpunten in rangorde

N keer door door door
onderwerp specifiek knelpunt genoemd gemeente bestuur school

gebrek aan bij gemeente 2 – 2 –
visie bij scholen 2 1 – 1

gebrek aan bij gemeente 11 4 5 2
deskundigheid bij peuterspeelzalen 3 – 2 1

bij management scholen 2 1 – 1
bij leerkrachten 1 – – 1
bij besturen 0 – – –

21 6 9 6

omgevings- huis-toewijzingsbeleid, samenstelling buurt 4 – 1 3
factoren school doet dingen die ver buiten taken vallen 4 – 1 3

zwarte-witte-scholen probleem, segregatie 3 – 1 2
thuismilieu is beperkt (en bepalend) 2 1 – 1

13 1 3 9

planlast,  belasting team, school zien te voorkomen 7 2 2 3
te zware meer administratieve ondersteuning scholen 2 – 1 1
belasting te veel planlast scholen 1 – 1 –

niet aan eigenlijke taken toekomen 1 – – 1
11 2 4 5

samenwerking/ gebrekkig 7 5 2 –
integraliteit verkokering 4 3 1 –

11 8 3

leraren lerarentekort (levert problemen op) 8 3 4 1
motiveren van leerkrachten 2 – 1 1

gewichtengeld ander probleem gewichtengeld 5 2 1 2
geen grip op 3 2 1 –
oormerking wordt aangetast 1 1 – –

9 5 2 2

sturing te sterk sturende gemeente 5 2 2 1
te weinig mogelijkheden sturing 1 1 – –
te weinig sturende gemeente 1 – 1 –

7 3 3 1
overige knelpunten

animo men wil niet, geen initiatief 2 – 1 1
men is te ambitieus, GOA is moeilijk 2 2 – –
taken blijven liggen 2 2 – –
negatieve berichtgeving, pers 2 – – 2
OBD vat taken niet goed op 1 1 – –
communicatie naar ouders moet beter 1 – 1 –
er is een slecht GOA-plan 1 – 1 –
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Tabel F.1 (vervolg) Thematisch overzicht van knelpunten in rangorde

N keer door door door
onderwerp specifiek knelpunt genoemd gemeente bestuur school

informatie wordt slecht uitgewisseld 5 1 2 2
ambtelijk per-
soneel te veel wisselingen 3 – 3 –
tijd te weinig tijd 4 1 2 1
nostalgie vroeger was het beter: meer mogelijkheden 2 – – 2
geen knelpunt 2 – 1 1

Bron: SCP (GOA 2000)
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F2 Rangorde knelpunten

Tabel F.2 Rangorde knelpunten

knelpunt N maal genoemd

1 geld te krap budget, te weinig middelen 14

2 gebrek deskundigheid bij gemeente 11

3 verhoudingen naijver, wantrouwen, cultuurverschillen 9
inhoudelijk type leerling zwaarder en sterk wisselend 9

4 overleg te veel verschillende gremia 8
geld problemen door geldgebrek 8
geld ruzie om geld tussen actoren 8
monitor monitor is problematisch, moeilijk 8
leraren lerarentekort (levert problemen op) 8

5 overleg moeilijk afstemmen 7
samenwerking/integraliteit gebrekkig 7
planlast, te zware belasting belasting team, school zien te voorkomen 7

6 overleg slechte overlegstructuur 6
overleg logge trage structuur voor besluitvorming 6
verhoudingen gebrekkige bestuurlijke verhoudingen 6

7 informatie wordt slecht uitgewisseld 5
sturing te sterk sturende gemeente 5
gewichtengeld ander probleem gewichtengeld 5
monitor weerstanden monitoren, Cito-gegevens 5
inhoudelijk aansluiting BO–VO 5

8 tijd te weinig tijd 4
samenwerking/integraliteit verkokering 4
verhoudingen meer autonomie voor de school/bestuur 4
geld onduidelijkheid geldstroom 4
monitor kosten monitoring 4
monitor twijfel waarde kwantitatieve gegevens 4
inhoudelijk continuering projecten probleem 4
omgevingsfactoren huizenbeleid, samenstelling buurt 4
omgevingsfactoren school doet dingen die ver buiten taken vallen 4

9 gebrek deskundigheid bij peuterspeelzalen 3
personeel te veel wisselingen 3
geld meer flexibiliteit moet mogelijk zijn 3
gewichtengeld geen grip op 3
monitor krijgen geen Cito-gegevens 3
monitor te weinig rekening factoren die lage score bepalen 3
inhoudelijk aansluiting peuterspeelzalen–BO 3
inhoudelijk te weinig ruimte voor vernieuwing 3
omgevingsfactoren zwarte-witte-scholen probleem, segregatie 3
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Tabel F.2 Rangorde knelpunten

knelpunt N maal genoemd

10 gebrek deskundigheid bij management scholen 2
animo men wil niet, geen initiatief 2
gebrek aan visie bij gemeente 2
gebrek aan visie bij scholen 2
nostalgie vroeger was het beter: meer mogelijkheden 2
verhoudingen slecht tussen openbaar en bijzonder 2
verhoudingen dubbele-petten probleem 2
verhoudingen meer autonomie voor de deelraad 2
geld geld gaat te veel in verkeerde zaken zitten 2
geld continuering budget 2
– geen knelpunt 2
planlast, te zware belasting meer administratieve ondersteuning scholen 2
diversen men is te ambitieus, GOA is moeilijk 2
diversen negatieve berichtgeving, pers 2
inhoudelijk eigen thema’s mogen niet meer 2
inhoudelijk te veel nadruk op taal 2
inhoudelijk te weinig aan VVE doen 2
inhoudelijk schoolmaatschappelijk werk is noodzakelijk 2
inhoudelijk instroom is veranderd 2
omgevingsfactoren thuismilieu is beperkt (en bepalend) 2
leraren motiveren van leerkrachten 2
diversen taken blijven liggen 2

11 gebrek deskundigheid bij leerkrachten 1
sturing te weinig sturende gemeente 1

12 geld onduidelijke criteria voor financiering 1
geld probleem verschillende budgetten 1
gewichtengeld oormerking wordt aangetast 1
planlast, te zware belasting te veel planlast scholen 1
planlast, te zware belasting niet aan eigenlijke taken toekomen 1
diversen OBD vat taken niet goed op 1
diversen communicatie naar ouders moet beter 1
diversen er is een slecht GOA-plan 1
inhoudelijk van curatief naar meer preventief 1
sturing te weinig mogelijkheden sturing 1
gebrek deskundigheid bij besturen 0

Bron: SCP (GOA 2000)
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F3 Knelpunten per beleidstype, gemeente en actor

Tabel F.3 Overzicht van genoemde knelpunten, per beleidstype, gemeente en actor

type gem. actor

1 A school – geen knelpunten

bestuur – beperkt budget
– onvoldoende knowhow bij de gemeente: niet op de hoogte van wet- en 

regelgeving en geen zicht op financiën
– als knellend ervaren ‘ambtelijke cultuur’

gemeente – beperkt budget
– instroom van G4-buurgemeente in het VO, ernstige problematiek, maar 

daarvoor geen GOA-budget hebben. Hier wordt geen rekening mee 
gehouden door het Rijk

B school – ontvangen te weinig informatie van de peuterspeelzaalleidsters, er zouden
ook wettelijk meer mogelijkheden moeten zijn om deze informatie te krijgen

– trage besluitvorming door de gemeente over brede school, verlangt van de 
school erg veel geduld

– beperkte middelen en steeds meer instellingen (buurtnetwerk) die ook geld 
willen uit dezelfde pot

– besprekingen over geld vreten tijd
– gebrekkige professionaliteit van ambtenaren: hebben een andere pet op en 

geen kennis van het onderwijsveld
– toewijzingsbeleid woningen leidt tot concentratie van achterstands-

problematiek
– het onderwijsveld wordt steeds complexer: niet alleen onderwijs, maar ook 

opvoeding en andere zaken die een steeds grotere claim leggen op de school

bestuur – tijdspanne te krap om GOA goed op te starten
– te veel geld gaat zitten in de overhead: coördinatie, schoolbegeleidings

dienst en dergelijke
– veel personele wisselingen
– nog te weinig samenhang tussen WSNS en GOA, maar bovengemeentelijke 

samenwerking is lastig, andere belangen
– probleem voor kleinere gemeenten: bijna geen GOA-middelen, moeten zelf 

veel investeren
– zaken waar je geen invloed op hebt, maar die wel samenhangen met je 

GOA-beleid: toewijzingsbeleid woningen
– te weinig en in een te laat stadium overleg tussen gemeente en scholen 

over brede-schoolontwikkelingen
– voor verschillende beleidsterreinen met steeds weer andere gemeenten te 

maken: dit gaat ten koste van de afstemming

gemeente – monitoring, wil aanwijzingen van het Rijk, hebben juridische en automatise
ringsproblemen en verwachten problemen als ze de Cito-toetsgegevens van 
de scholen opeisen

– zou nog sterker de regie moeten voeren, maar het Rijk stelt daarvoor niet de 
benodigde middelen (financieel, wetgeving) ter beschikking
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Tabel F.3 (vervolg) Overzicht van genoemde knelpunten, per beleidstype, gemeente en actor

type gem. actor

– onderwijs en welzijn vallen onder verschillende afdelingen, bemoeilijkt inte
graliteit

– twee petten: gemeente heeft zowel een controlerende als sanctionerende 
opdracht, maar wil ook instellingen in stand houden

C school – spanning tussen autonomie van de school en afhankelijk zijn van de gemeente
– knelpunten liggen op het vlak van individuele leerlingen

bestuur – problematische relatie tussen het openbaar en bijzonder onderwijs 
bemoeilijkt samenwerking, conflicten en tegenstrijdige belangen

– aanpak is nog weinig integraal tussen jeugdbeleid, welzijn, WSNS en onder
wijsachterstandenbeleid, sturingsmogelijkheden worden niet benut en er 
wordt nog te weinig samengewerkt

– er is te weinig van de grond gekomen met GOA in 1,5 à 2 jaar tijd, te weinig
resultaatgericht en concreet

– de GOA-coördinator stuurt te weinig, maar ook andere actoren hebben zaken
laten liggen

– taken die worden uitbesteed aan het veld moeten gefaciliteerd worden, dan 
kan er ook worden afgerekend op resultaat

– men is nog niet gewend om af te rekenen op resultaten
– GOA moet weg bij de gemeente: deze ervaart het als een last en heeft 

inhoudelijk ook niets in huis, kan beter bij het veld

gemeente – heel beperkte middelen, financieren veel zelf, te weinig middelen en toch 
inhoudelijk bezig willen zijn, moeten erg veel met middelen schuiven en dat 
kan toch niet de bedoeling zijn

– hebben een dubbele achterstand: geen OVB-gemeente en daardoor ook 
minder middelen

– samenwerkingsrelatie gemeente en het veld is aftasten en zoeken
– het veld ziet de gemeente te veel als geldschieter
– monitoring een probleem, kunnen dat niet zelf financieren

2 D school – problematiek wordt snel ernstiger, vele nieuwe taken waarvoor budget 
taakverlichtingsuren erbij inschiet

– grote concentratie allochtonen in de wijk, er zou een spreidingsbeleid 
moeten worden gevoerd

– grote groep 0,25-leerlingen met grote sociaal-emotionele problemen
– veel met ouders praten over de problemen is een extra belasting voor de 

docenten en er staat niets tegenover

bestuur – schoolmaatschappelijk werk zou terug moeten in de basisscholen, nu zijn het
taken voor de intern begeleiders en remedial teachers die daar de kennis en
middelen niet voor hebben

– monitoring is niet van de grond gekomen
– te weinig geld, te weinig samenwerking met andere participanten: welzijn en 

zorginstellingen
– spanning tussen eigen beleid bestuur en daarmee tevens verlies van 

uniformiteit, vergelijkbaarheid met andere besturen
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Tabel F.3 (vervolg) Overzicht van genoemde knelpunten, per beleidstype, gemeente en actor

type gem. actor

2 D gemeente – GOA taak van gemeente, maar geen middelen daarvoor gekregen, die zitten
vast in lopende projecten (0,70-leerlingen), er is geen geld om nieuwe zaken
op te starten

– met komst GOA tevens het loslaten oormerk 0,70, dit betekent dat scholen 
die middelen voor andere zaken willen inzetten. Grote druk van scholen om 
andere zaken op het programma te zetten, ten koste van de programma’s 
voor de 0,70-leerlingen

– moeilijk om beleid te voeren als de middelen vastzitten en niet vrij 
besteedbaar zijn

– hebben geen zicht op besteding van de gewichtengelden
– opvang voor neveninstromers is onvoldoende
– te weinig aandacht voor de 0,40-leerlingen
– geen geld voor zaken die belangrijk zijn; voor- en vroegschoolse fase
– door geldgebrek van breed beleid naar smal, gericht beleid overgestapt
– discrepantie tussen wat de gemeente wil en promoot en waar de scholen 

behoefte aan hebben
– geen mogelijkheden om alternatieven te introduceren voor goedlopende 

projecten
– weerstanden bij de besturen om de Cito-gegevens openbaar te maken en 

de inzet van middelen onderwijsbegeleidingsdienst
– moeizaam om te zorgen dat de OBD echt ondersteunend wordt voor het 

lokale beleid: ze zijn dienstverlenend aan de school en werken nog niet echt 
vanuit een perspectief om op beleidsniveau een bijdrage te leveren

– gemeente laat nu veel zaken door een extern bureau doen die eigenlijk door 
de OBD gedaan zouden moeten worden, de deskundigheid van de OBD laat 
te wensen over

– nadeel van het op afstand plaatsen van het openbaar onderwijs is dat de 
gemeente te grote afstand heeft tot het veld

– gemeente heeft geen greep op het grootste deel van de middelen, de 
gewichtengelden

– scholen ervaren de gemeente als een buitenstaander die niet zou weten wat 
er in de scholen omgaat

– het gevoel soms te rotzooien en niet te weten wat de beste investering is: 
intervisie, supervisie, leiderschap of ICT

– gemeente is (te) fragmentarisch bezig, omdat ze sommige taken wel en 
andere niet toebedeeld kregen (bijvoorbeeld WSNS)

E school – gebrek aan professionaliteit van het peuteronderwijs, zijn veelal vrijwilligers 
en het is moeilijk daar eisen aan te stellen, bovendien verschil van mening 
of kinderen daar moeten spelen of leren. Maar hierdoor stagneert het 
probleem van onderwijsachterstanden

– monitoring, er zouden begin- en eindtoetsen moeten worden afgenomen en 
ook bij leerlingen die de school verlaten moet naderhand informatie door-
gespeeld worden over de loopbaan

– in de OVB-tijd waren er meer mogelijkheden om als school te overleggen met 
andere scholen met een gelijke achterstandsproblematiek
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Tabel F.3 (vervolg) Overzicht van genoemde knelpunten, per beleidstype, gemeente en actor

type gem. actor

bestuur – WSNS is een ander verband dat niet interzuilair is geregeld, maar binnen de 
eigen zuil. Op zich niet echt goed voor het lokaal onderwijsbeleid

– deskundigheid is een probleem: veel goede ambtenaren zijn weggegaan 
daardoor krijgt het GOA niet de aandacht die het verdient

– gebrek aan initiatieven, er moet een betere invulling worden gegeven aan de 
bereidheid die er in principe wel is

– er is geldgebrek
– onduidelijkheid over de criteria op grond waarvan men wel of niet voor 

financiering/subsidiëring in aanmerking komt (wie het eerst komt die het
eerst maalt)

gemeente – monitoring, zijn aan het zoeken naar een oplossing
– scholen zijn niet erg bereid om alle informatie te geven, zoals Cito-gegevens
– gemeente is niet gewend om het beleid zo te formuleren dat de concrete 

acties en de effecten daarin zijn verwoord
– zoveel omgevingsfactoren bepalen het uiteindelijke resultaat dat het lastig is 

om een beleidseffect vast te stellen
– moeilijk om een goede overlegstructuur op te zetten waarbij alle partijen tot 

hun recht komen
– spanningsveld is de schaarse budgetten en gericht beleid willen voeren 

zonder overal een beetje te doen
– sommige scholen krijgen in een hoog tempo met grote achterstanden te 

maken, daar moeten ze op in kunnen spelen, deze veranderde instroom

F school – oppassen dat het team niet overvoerd raakt, niet te veel projecten, het wordt 
een ratjetoe, je moet niet te veel willen

– het bekendmaken van de Cito-gegevens

bestuur – kritiek op het GOA-plan: het was niet richtinggevend en het veld was er 
nauwelijks bij betrokken

– beperkte mogelijkheden voor het peuterspeelzaalwerk (te weinig opleidingen, 
te weinig faciliteiten, te weinig bijscholingsgeld: het personeel moet 
geschoold worden)

– bij de gemeente geen kennis en ervaring met GOA, wisseling van personeel
– er moet veel meer aan de voorschoolse periode worden gedaan
– deskundigheidsbevordering is een probleem zowel bij besturen als bij 

peuterleidsters
– alles draait om (te weinig) geld
– het Rijk is in gebreke gebleven: had aanwijzing voor een monitor moeten 

geven, PRIMA-metingen zijn te duur, moeten nu kleinschalig iets doen

gemeente – GOA is niets nieuws: oude wijn in nieuwe zakken, alleen nu met minder geld
– probleem is om voor een aantal zaken steeds bij andere gemeenten aan te 

kloppen voor geld, terwijl die ook zo hun prioriteiten hebben
– politieke modes bepalen te veel het beleid (vgl. taalachterstand)
– het is een goocheltruc om de gewichtengelden mee te rekenen
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Tabel F.3 (vervolg) Overzicht van genoemde knelpunten, per beleidstype, gemeente en actor

type gem. actor

G school – afstemming tussen BO en peuterspeelzalen is moeizaam; kleuterleidsters 
onvoldoende gefaciliteerd daarvoor, geen tijd

– in tegenstelling tot de sociale vernieuwing is er geen onafhankelijk stedelijk 
coördinator voor het GOA-beleid (die kietelt, die uitdaagt)

– er zou een verschuiving moeten komen van curatieve projecten naar meer 
preventieve projecten

bestuur – afstemming BO–VO met meerdere scholen is lastig, dat komt door 
onduidelijke financiering, de gemeente betaalt die onkosten, maar de 
activiteiten zakten in: het werd een negatieve spiraal

– de kwaliteit van de peuterspeelzalen en de (gebrekkige) deskundigheid van 
de peuterleid(st)ers, het zou mbo-niveau moeten zijn

– er zijn te veel en te hoge schotten die integraal werken in de weg staan. Het 
zou al helpen als er regelmatiger contact was tussen de mensen, maar er 
moet iets aan ontkokering worden gedaan.

– financiële krapte (gemeente investeert vooral in huisvesting en minder in 
lokaal onderwijsbeleid)

– communicatie tussen ouders en scholen moet beter.
– personeelstekort: geen ruimte, geen invallers

gemeente – controle op de scholen of ze zich houden aan de afspraken is lastig want ‘we 
zitten met anderhalve man het onderwijsbeleid te doen’, controle is dus niet 
goed mogelijk

– aansluiting VVE–BO en BO–VO
– schotten binnen de welzijnsinstellingen: nog niet integraal, niet één product 

kunnen leveren
– afstemming tussen WSNS en GOA nog gebrekkig, zou één geldstroom 

moeten zijn, nu moeizaam, veel te veel tijd en moeite
– in het VO de risicoleerlingen en asielzoekers: oplossen van problemen blijft 

lapwerk

H school – directie moet te vaak bezig zijn met zaken die niets met de kern van het 
werk te maken hebben. De beheerskant, het bureaucratisch handhaven van 
het instituut kost te veel tijd 

– knelpunt in omgevingsfactoren: gezinsstructuur niet bevorderlijk voor de 
kansen van kinderen, segregatie in deze wijk tussen allochtoon en 
autochtoon, dat wordt een knelpunt voor de openwijkschool. 

– zwarte scholen waar geen witte kinderen meer naar toe gaan. ‘Ik ben het 
station voorbij dat ik het erg vind dat de witte kinderen hier dagelijks voorbij
fietsen om een eind verder in een klas van 35 te zitten’

– druk van de overheid om maar resultaten te laten zien, dat kan zo maar niet. 
‘Ik richt mij op zaken die beïnvloedbaar zijn, over de niet-beïnvloedbare 
zaken wil ik niet moeilijk doen’

– negatieve berichtgeving moet ophouden

bestuur – ontstaan van zwarte en witte scholen, valt met witte ouders niet over te 
praten

– er zijn scholen die eigenlijk ook iets zouden moeten krijgen, maar dat zou 
verdunning van de middelen betekenen, is een dilemma
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gemeente – ambtelijk nog niet echt integraal werken, er zit een bureaucratische 
tussenlaag

– ambtenaar (in tegenstelling tot de wethouder) niet zo gelukkig met GOA: het 
is moeilijk, voor een effectieve aanpak komt veel kijken

– monitoring een groot knelpunt, ‘dat overstijgt onze kracht’
– geldtekort, zouden bijvoorbeeld een coördinator taalbeleid willen voor alle

concentratiescholen, de vraag is wie betaalt?

i school – gewichtengeldenregeling is een gruwel, dat is niet meer van deze tijd
– WSNS en GOA is knelpunt mede door cultuurverschil in het BO en het VO, 

het BO is daar veel verder mee en legt ook meer nadruk op de pedagogische 
component (deze ontbreekt in het VO)

– financiering WSNS en GOA is probleem, formele regels, kan allemaal 
efficiënter

– scholen willen sneller dan de gemeente kan gaan 

bestuur – de mogelijkheden om goed geïnformeerd te zijn, zijn te beperkt 
– bestuur moet soms voor kosten opdraaien waarvan je vindt dat het door de 

gemeente moet worden betaald
– te weinig aandacht voor de 0,25-leerling, zij vormen het grootste probleem 

en de gewichtengelden zijn daar niet op afgestemd
– contact met de gemeente is wat stroef
– er zijn vele lagen en daardoor moeilijk om volledig op de hoogte te zijn wat 

er op de werkvloer speelt, is knelpunt in de onderhandelingen met de 
gemeente

– te weinig tijd om alle informatie in te winnen

gemeente – probleem dat je als gemeente geen grip hebt op de schoolgebonden 
middelen en geen zicht op hoe deze worden ingezet

– pogingen grip op deze middelen te krijgen gaan ten koste van de goede 
verhoudingen, controlerende functie is niet goed mogelijk

– herindelingsprobleem van de gemeente
– regierol is mager opgezet. Blij met taak maar de kaders waarbinnen te krap,

als gemeente geen mogelijkheden. Rijk heeft de randvoorwaarden 
onvoldoende gegarandeerd (gewichtengelden, monitoring), alles moet 
bevochten worden

J school – sommige zaken die de school belangrijk vindt, passen niet binnen het 
gemeentelijk beleidskader en krijgen dus geen financiële steun

– sociaal-emotionele ontwikkeling mag nu wel (onder OVB niet), maar nu zit 
alles al vol met andere goedlopende activiteiten, die je niet ineens ten 
gunste van sociaal-emotionele ontwikkeling kan afkappen

– ook zou de school graag een deel van de middelen willen inzetten voor 
klassenverkleining, maar dat mag niet.

– veel gebeurt er nu vanuit de eigen formatie, maar is lastig vanwege twee 
locaties

– gemeente wil veel met beleid maar niet door er veel extra middelen in te 
steken

– negatieve geluiden in de pers
– lastig om personeel te blijven motiveren, belasting voor de leerkrachten door

alles is heel groot, vaak extra overleg
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– heel veel projecten en activiteiten kosten veel meer tijd dan was begroot
– type kinderen dat de school binnenkrijgt: echt bij nul beginnen (soms ook 

geen gedragsregels)
– zwarte school concentratie 

bestuur – werkdruk van de leerkrachten door GOA: het wordt ervaren als ‘weer iets 
erbij’, moeilijk om te blijven motiveren

– probleem van hoe te evalueren, veel subjectiviteit in de gegevensverstrek-
king, lastig meetbaar

– tussenjaar had beter kunnen worden besteed
– veel projecten konden niet doorgaan omdat het te duur werd
– er gaat veel geld naar welzijn en voor onderwijs blijft er weinig over. Scholen 

ervaren dat als voor een dubbeltje op de eerste rang zitten: veel verwachten 
maar de gemeente geeft geen geld daarvoor

– door onderbezetting konden scholen veelal hun projecten niet uitvoeren: de 
gemeente heeft dat geld in mindering gebracht of teruggevorderd, waardoor 
scholen in de problemen kwamen, de scholen vonden dat onredelijk en men 
ligt nu met elkaar in de clinch

– de besturen zeggen dat de gemeente geld achterhoudt

gemeente – het is woekeren met erg kleine budgetten, de ambities worden ingedamd 
door het beperkte budget

– dilemma is dat er niet echt op resultaten kan worden afgerekend, vanwege 
de onderbezetting. De leerkracht die voor GOA-projecten verantwoordelijk is, 
wordt dan toch eerst ingezet voor de reguliere les. Ook nascholingsactiviteiten
komen zo nogal eens in het gedrang

– probleem van monitoring. Moeilijk om een monitor op maat te vinden
– ook op de scholen weerstand tegen monitoren, men is bang dat ze de 

didactiek gaan beïnvloeden

K school – maatschappelijke bewustwording ontbreekt over dit type problemen
– tussen scholen onderling is veel naijver
– VO sluit nog te weinig aan op de leerlingen

bestuur – er zijn geen knelpunten

gemeente – hoog ambitieniveau kost heel veel om dit alles in stand te houden, laat 
staan vijf tot zeven items tot volle wasdom te laten komen, er is geen ruimte 
om er eens even goed over na te denken

– monitoring is een zwaard van Damocles, erg lastig dat voor elkaar te krijgen 
(wat en welke monitor, privacy). Schandalig dat het Rijk dit zo gedecentrali-
seerd heeft. En er moet veel geld bij.

– continuering van middelen: het Rijk moet dit langer dan vier jaar garanderen
– bovengemeentelijke samenwerking en overdracht van financiële middelen 

verloopt zeer moeizaam. Er ontstaat ruzie over welke gemeente wat moet 
betalen (zigeuneronderwijs, zij-instroom)

– de GOA-coördinatoren zijn de belangrijkste schakel naar het veld en ze zijn 
zwaar belast want (te) zeer betrokken

– spanning tussen gemeente en het veld: het veld gunt de gemeente geen 
zeggenschap over de inhoud van het beleid
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L school – inhoudelijk is taal(achterstand) het grootste probleem, verder sociaal-
emotionele problematiek

– er is nog geen overleg tussen de peuterspeelzalen en de scholen, dat komt 
nog niet goed van de grond, dat zou wel moeten, heel intensief

– gezinsachtergrond: ouders nog op school gehad die wel Nederlands spreken 
na verloop van tijd, maar de kinderen daarvan niet: weer van nul af aan 
beginnen 

bestuur – geld is een probleem, moet uiteindelijk op de werkvloer terechtkomen en 
niet te veel in beleidsfunctionarissen en overlegstructuur. Zorg is: dat er 
eigenlijk geen geld meer is voor het eigenlijk werk.

– ook het monitoren kost veel geld
– verzuiling kan een knelpunt zijn voor de gemeente; trage besluitvorming en 

er wordt altijd meteen gedacht aan de eigen school

gemeente – coördinatie voor het starten van de brede school/verlengde schooldag, dat 
is een hele belasting

– scholen ‘blijven op hun informatie zitten’, zijn bang in de keuken te laten 
kijken (inspectie kan een informatiepunt zijn voor de lokale overheid)

– kennisvoorsprong van mensen die in de stuurgroep zitten, het duurt heel 
lang om de informatie ook echt bij de laagste niveaus te krijgen. Men is niet 
gewend aan overlegstructuren, er wordt weinig gecommuniceerd en men is 
ook niet gewend om schooloverstijgend te denken

– scholen missen visie, alles wordt direct op de eigen school betrokken
– er is wel draagvlak in de scholen voor de regie van de gemeente, maar dat 

kan beter (er was veel wantrouwen)

1 school – lastig om zicht te houden op hoe de gelden lopen (door naamgeving)
– enorme planlast en verantwoordingslast, rompslomp om aan je geld te 

komen. Vroeger direct een pot met geld, nu plannen maken, evalueren, 
verslag schrijven, bespreken enzovoort

– lastig om iets te evalueren, onhandig formulier, alles moet gekoppeld zijn 
aan meetbare resultaten, is ondoenlijk en geforceerd. Allerlei doelen als: 
goed zelfbeeld, persoonlijkheidsontwikkeling (door een orkest) zijn niet in 
meetbare doelen uit te drukken; ‘wij zijn de bollenteelt niet’

– je zou als school meer mogelijkheden moeten hebben om je te kunnen 
profileren

– groot gebrek aan secretariële ondersteuning
– aantal mensen als ID-baan werkzaam, maar dat zou structureel moeten zijn
– te weinig leerkrachten, geen invallers, vertraging in allerlei projecten 

daardoor, het is niet alleen ziekte, maar ook: trouwen, zwangerschap, 
tandarts enzovoort: ADV is een ramp

bestuur – structuur van deelgemeenten is voor het bijzonder onderwijs lastig, want 
centrale stad is enige wettelijke orgaan. Alle afspraken met de deelgemeente 
moeten terugkomen op stadsniveau

– dubbele-petten kwestie: er zijn portefeuillehouders die het politiek niet goed 
van hun schoolbestuurlijke taak kunnen scheiden, ze willen de scholen 
aansturen

– materiële en financiële gelijkstelling is met stadsdeelniveau-budgetten erg 
lastig
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– scholen worden voor problemen geplaatst (waar ze tien jaar geleden nog 
nooit mee te maken kregen) beginnen er enthousiast aan, maar misschien 
zijn het geen taken voor de school 

– aansluiting met het VO vooral wat betreft het leerwegondersteunend 
onderwijs en praktijkonderwijs: daar gaan rampen gebeuren, VO is er niet op 
ingesteld en stelt (dus) zware, hoge eisen

– er zou meer administratieve ondersteuning voor scholen moeten zijn
– zorg is dat er te eenzijdig gemonitord wordt op de resultaten van de school
– te grote diversiteit aan leerlingen waar leerkrachten niet goed voor zijn 

uitgerust 
– budget: steeds meer GOA-geld voor zij-instroom, wethouder schermt met 

gewichtengelden maar die worden al benut
– alle politieke wisselingen, of er daardoor op stadsdeelniveau nog wel 

voldoende kennis van zaken is.

gemeente – grote verschillen tussen de stadsdelen, kwaliteit van portefeuillehouders 
verschilt sterk

– alles gaat zo langzaam, trage besluitvorming door alle gremia: voordat er 
afspraken liggen, de informatie voor de monitor er ook komt, voordat het 
bestuur akkoord is, alle andere partijen en of mensen bereid zijn informatie 
voor de monitor te leveren

– (gebrekkige) managementvaardigheden op scholen, knelpunt is de capaciteit 
van scholen, zowel op het gebeid van expertise als de omvang van de 
formatie om bepaalde dingen te doen: we vragen dingen van scholen die om
die reden niet mogelijk zijn

– schoolbesturen willen geen Cito-scores geven voor het leerlingvolgsysteem
– lerarentekort en daardoor werkbelasting

stadsdelen:
– communicatie met de schooldirecties moet verbeterd worden
– er zou meer rekening moeten worden gehouden met de samenstelling van de

stadsdelen en de populatie op scholen: de normen liggen te hoog: er is hier
een enorm verloop onder leerlingen

– er is argwaan bij de besturen om openheid van zaken te geven: bijvoorbeeld
het afstaan van Cito-scores (het openbaar onderwijs moet dat wel)

– klassenverkleining mag nu, maar knelpunt is de gebouwen: er is te weinig 
ruimte voor

– parkeerbeleid: daardoor weinig leerkrachten
– beperkte middelen
– er zou gekeken moeten worden naar wat gezamenlijk moet worden onder-

nomen in het GOA en wat schoolspecifiek moet zijn
– management van de school moet beter: zodat er een goede sfeer komt 

waarin productief gewerkt kan worden
– alles draait om het gezin, je kunt nog zoveel geld in de school stoppen
– centrale sturing is te dwingend: je moet bijvoorbeeld informatie aanleveren, 

maar je weet niet wat er met die informatie gebeurt
– er wordt te veel projectmatig gewerkt: als iets succesvol is, moet je het 

structureel maken
– door het lerarentekort komen de interne zorgbegeleiding en taakbegeleiding 

in het gedrang: de extra’s kunnen niet worden geboden, leerlingen worden 
vaak naar huis gestuurd.

– wil meer autonomie ten opzichte van de centrale stad
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2 school – langs elkaar heen werken van gemeente en school. Gemeente komt vaak met 
zaken die de school niet relevant vindt, terwijl de gemeente niet flexibel is 
ten aanzien van zaken die de school graag zou willen

– er gaat veel tijd en energie in aanvragen zitten, die dan vervolgens niet 
gehonoreerd worden omdat er stedelijk een en andere gerealiseerd moet 
worden en aanvragen van individuele scholen niet gehonoreerd worden

– er zou een schoolmaatschappelijk werker aan de school verbonden moeten 
zijn

– grote onduidelijkheid over geldstromen, weet tot kort voor het nieuwe school-
jaar niet of het geld voor vier banen er komt, zo kun je niets organiseren, 
geen personeel werven

– organisatorisch zwak zoals de gemeenten zaken wil regelen
– er zit een coördinator bij de gemeente, die is nieuw, moet ingewerkt worden. 

Directeur heeft zelf zijn contacten, hoeft daar helemaal niet iemand van het 
stadhuis voor

– er ligt te veel nadruk op taal, daardoor missen achterstandsleerlingen ook 
andere zaken (muziek enz.).

bestuur – stevige sturing vanuit de gemeente, openheid is minder geworden, alles gaat 
moeizamer

– structureel tekort aan leerkrachten
– zou meer autonomie willen als bestuur en ruimte voor de scholen
– VO-scholen pas laat in beleid betrokken, is nog geen totaalbeleid, maar 

directe hulpverlening
– stadhuis heeft de neiging een mini-Zoetermeer te worden: alles is dicht-

geregeld
– gemeente heeft niet de neiging naar inhoudelijke vernieuwing te kijken
– voor de scholen is de planlast een probleem

gemeente – groot probleem is lerarentekort: vooral in de achterstandswijken, moeten nu 
met uitzendkrachten werken en dat komt de relatie kind-onderwijzer niet ten 
goede

– het systeem moet flexibeler, niet elke leerkracht zou bevoegd hoeven zijn, er 
moeten meer lumpsum-situaties voor het basisonderwijs komen, niet alles 
hoeft via de gemeente

3 school – veel leerkrachten gaan ‘terug’ naar Limburg en Brabant, nu alleen met jonge 
leerkrachten. Er zou in de opleiding aandacht voor het achterstandskind 
moeten zijn (niet alleen het jonge of oudere kind)

– management van scholen moet verbeterd worden, visie leren ontwikkelen
– leerkrachten bijscholen, maar er zijn ook directies die ‘op’ zijn waar het team 

tegenaan loopt

bestuur – lastig in decentrale structuur om iets op stadsniveau af te stemmen, welzijn 
is verantwoordelijkheid van deelgemeenten en de centrale stad heeft daar 
geen zeggenschap over, maar onderwijs is niet doorgedecentraliseerd. De 
relatie met de deelgemeenten is een probleem

– personeelstekort 
– voorschool: hoe krijg je het structureel, of ebt dat na een paar jaar weer weg
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gemeente – lastig als rijkssubsidie wegvalt bij projecten of na vier jaar, de deelgemeente 
heeft een aantal zaken structureel gemaakt door creatief te financieren

– vier jaar duurt een periode terwijl je het voor tien jaar zou willen laten 
continueren. Dus beleid zo maken dat je opvolger er moeilijk van terug kan 
komen

– ambities deelgemeente intomen vanwege afhankelijkheidsrelatie van de 
centrale stad

– verkokering van diensten in de gemeente (bijvoorbeeld huisvesting en 
de onderwijsinhoudelijke mensen)

– stad wil doorgedecentraliseerde welzijn toch af en toe aansturen

Bron: SCP (GOA 2000)
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