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VOORWOORD

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft momenteel een onderzoeks-
programma naar lokaal sociaal beleid in uitvoering dat mede op verzoek van
verschillende ministeries is ontwikkeld (Werkdocument nr. 58). Het vloeit voort uit
de opdracht die het SCP in 1988 aanvaardde van de toenmalige minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) om de ontwikkelingen op lokaal
niveau rond de Welzijnswet te onderzoeken en te evalueren.
Dat onderzoek en het huidige onderzoeksprogramma passen in een lokale onder-
zoekstraditie die eigenlijk al vrij snel na de oprichting van het SCP is gegroeid.
Experimentele welzijnsplanning, decentralisatie van het welzijnsbeleid, sociale
vernieuwing, grotestedenbeleid: het zijn beleidsthema's die het SCP heeft
geëvalueerd en waarvan het uitvoerig verslag heeft gedaan, zowel in afzonderlijke
rapportages als in Sociale en Culturele Rapporten (SCR) en Sociale en Culturele
Verkenningen (SCV). 
Een belangrijk verschil tussen het onderzoek naar lokaal sociaal beleid en de
eerdere onderzoekingen betreft de reikwijdte. Eén van de belangrijke kenmerken
van het lokale sociale beleid is de samenhang tussen het beleid dat vanuit de ver-
schillende sectoren wordt gevoerd. Om die reden krijgen ook andere beleidsterrei-
nen dan die welke tot het aandachtsgebied van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) behoren een plaats in het onderzoeksprogramma. Zo
wordt op verzoek van het ministerie van OC&W aandacht besteed aan het gemeen-
telijke onderwijsachterstandenbeleid en op verzoek van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan het lokale armoedebeleid. Uitbreiding is
voorzien met onderzoek van het gemeentelijke welzijnsbeleid. 
In het onderzoeksprogramma staat de relatie tussen het door de gemeente gevoerde
beleid en de uitkomsten daarvan centraal. Naast de inhoud van het beleid wordt
aandacht besteed aan procesmatige aspecten: beide zijn zonder elkaar niet goed te
begrijpen. Het antwoord op de vraag in hoeverre proceskenmerken de uitkomst van
het beleid beïnvloeden is van belang voor een adequate interpretatie van het beleid
en zijn resultaten. 

In dit Cahier wordt verslag gedaan van een globale inventarisatie van het
gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid. Het onderzoek, dat gefaseerd wordt
uitgevoerd, wordt op verzoek van het ministerie van OC&W verricht.
In deze eerste rapportage ligt de nadruk op het lokale beleidsproces en is in kaart
gebracht op welke wijze het onderwijsachterstandenbeleid op lokaal niveau wordt
uitgewerkt. Getracht is die werkwijze te typeren en in een volgende fase die
beleidstypologie verder te ontwikkelen. 
Het uiteindelijke doel is om op de wat langere termijn de effecten van het beleid te
analyseren door te kijken naar de samenhang tussen de verschillende niveaus: het
gemeentelijke niveau, het schoolniveau en dat van de leerling. De vraag staat
centraal welke vormen van achterstandsbestrijding op gemeentelijk en op school-
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niveau een bijdrage leveren aan een eventuele verbetering van de prestaties van
leerlingen met achterstand.

Het veldwerk voor dit onderzoek is uitgevoerd door het SGBO, onderzoeks- en
adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het SCP dankt het
SGBO voor zijn bijdrage en alle gemeenten voor hun medewerking aan het
onderzoek. 

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1  DECENTRALISATIE VAN ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID

����,QOHLGLQJ
Met de invoering van de Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) per
1 augustus 1998 is het voormalige onderwijsvoorrangsbeleid gedecentraliseerd naar
de gemeenten, in samenwerking met de schoolbesturen. Het gemeentelijk1

onderwijsachterstandenbeleid is evenals zijn voorloper erop gericht de onderwijs-
achterstanden bij leerlingen die het gevolg zijn van sociale, economische of culturele
factoren te voorkomen of te bestrijden (TK 1996/1997). De komende jaren moet het
onderwijsachterstandenbeleid op lokaal niveau worden ontwikkeld en uitgevoerd. 
De decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid past in een reeks van
onderwijsbeleidsterreinen die de afgelopen jaren zijn overgedragen aan gemeenten:
de leerplicht, volwasseneneducatie en inburgering, onderwijshuisvesting, schoolbege-
leiding en het, gelijktijdig met het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
gedecentraliseerde, onderwijs in allochtone levende talen (OALT) voor het primair
onderwijs.

Aan de decentralisatie van het beleid voor het primair en voortgezet onderwijs ligt
een aantal doelstellingen en verwachtingen ten grondslag. 
Deze zijn:
- het leggen van de verantwoordelijkheid voor een aantal bovenschoolse en

buitenschoolse vraagstukken bij de gemeenten;
- het beter kunnen inspelen op variëteit, namelijk op lokale verschillen in

specifieke behoeften, situaties en kwaliteit;
- het verbeteren van de horizontale coördinatie door het doorbreken van de

schotten tussen de verschillende beleidsterreinen, onderwijs, welzijn, kinder-
opvang, hulpverlening, jeugdbeleid, werkgelegenheid, cultuur, enzovoort
(TK 1997/1998) 

Er wordt tevens verwacht/gehoopt dat gemeenten zullen overgaan tot het inzetten van
(meer) eigen middelen en dat onderwijs door de decentralisatie een duidelijker plaats
verwerft op de lokale politieke agenda.
Het overwegende argument voor de decentralisatie van het onderwijsachterstanden-
beleid is de veronderstelling dat het bestrijden van onderwijsachterstanden vraagt om
een aanpak die op maat gesneden is. Het uiteindelijke doel is dat alle leerlingen in het
onderwijs - ook leerlingen uit sociale-achterstandsgroepen - hun talenten tot
ontwikkeling kunnen brengen. Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
(GOA) legt de basis om dit 'maatwerk' te leveren. Gemeenten zouden samen met
scholen, besturen en instellingen in staat zijn om de middelen ter bestrijding van
onderwijsachterstanden effectiever in te zetten dan bij sturing door de centrale
overheid.
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Een landelijke beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (LBK) vormt
het stramien waarop de gemeenten het beleid vorm moeten geven. Dit LBK is gericht
op samenhang en op het voorkómen van een te grote divergentie in het op lokaal
niveau ontwikkelde beleid. In het LBK staan kernpunten geformuleerd waar
gemeenten rekening mee moeten houden. De kernpunten hebben betrekking op de
periode vóór de basisschool (voor- en vroegschoolse educatie), beheersing van de
Nederlandse taal, vermindering van schooluitval, schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten, evenredige deelname van doelgroepen aan het onderwijs en het
volgen en registreren van lokale ontwikkelingen (monitoring). 2

Wel zijn gemeenten vrij om de ene doelstelling meer aandacht te geven dan de
andere. Bovendien kunnen gemeenten zelf - op de lokale situatie toegesneden -
doelstellingen toevoegen. Het vaststellen van het gemeentelijk
onderwijsachterstandsplan dient te gebeuren in 'een op overeenstemming gericht
overleg' (OOGO) tussen schoolbesturen, instellingen en gemeente. 
Het LBK bevat tevens richtlijnen voor de evaluatie van het GOA, zowel op gemeente-
lijk als op landelijk niveau. Elke gemeente dient een monitoringsysteem te
ontwikkelen waarin tenminste de deelname van (doelgroep)leerlingen aan de diverse
vormen van onderwijs, de verwijzing naar het speciaal onderwijs en het verzuim en
de uitval worden geregistreerd. Het streven is dat de gemeentelijke monitorgegevens
ook een landelijke vergelijking mogelijk maken.

Over de landelijke evaluatie stelt het LBK:
"De landelijke evaluatie is in de eerste plaats bedoeld om zicht te houden op de
resultaten van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid tot 2002. Daarnaast
moet deze evaluatie informatie beschikbaar maken ten behoeve van de opstelling van
het landelijke beleidskader voor de daaropvolgende periode." Deze formulering uit
het LBK 1997-2001 (LBK) biedt een eerste inzicht in de bedoelingen van het
evaluatieonderzoek. In een bijlage bij het LBK wordt nader aangegeven welke vragen
in ieder geval zullen moeten worden beantwoord. Deze zijn de volgende.
- In hoeverre worden de doelstellingen uit het landelijke beleidskader kwantitatief

en kwalitatief uitgewerkt?
- In hoeverre worden de doelstellingen die zijn opgenomen in de gemeentelijke

plannen als uitwerking van de landelijke doelstellingen gerealiseerd?
- Voor welke activiteiten en op welke wijze worden de financiële middelen ingezet

die gemeenten en scholen ontvangen voor de bestrijding van onderwijs-
achterstand?

- Op welke wijze wordt op het lokale niveau vormgegeven aan de analyse van de
lokale situatie, het op overeenstemming gerichte overleg, de formulering van
lokale doelstellingen en zo nodig de bijstelling ervan?

- Welke succes- en faalfactoren dragen bij aan de bestrijding van onderwijsachter-
standen?

Uit deze formuleringen blijkt dat de rijksoverheid allereerst een beeld wil hebben van
de wijze waarop het lokale beleid totstandkomt en van de uitwerking die in de lokale
plannen aan het LBK wordt gegeven. Uiteindelijk wil de rijksoverheid uiteraard ook
zicht krijgen op de resultaten van het beleid. Onderzoek op het niveau van scholen en
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leerlingen zal nodig zijn om de uitwerking op schoolniveau en de resultaten van het
beleid bij leerlingen in beeld te brengen. Het beleid moet immers voor een belangrijk
deel door de scholen worden uitgevoerd en de uiteindelijke effecten van het beleid
zijn in laatste instantie alleen aan de onderwijsresultaten van de leerlingen af te
meten. 

+HW�RQGHU]RHN
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en met
subsidie van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO)
verricht het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek naar het EHOHLGVSURFHVJHPHHQWHOLMN�RQGHUZLMVDFKWHUVWDQGHQEHOHLG. Dit onderzoek op gemeentelijk niveau
naar de inhoud en het proces van het lokale onderwijsachterstandenbeleid kan als een
eerste schakel in een evaluatieonderzoek worden beschouwd, maar heeft een
zelfstandige functie binnen (beleidsimplementatie-) monitoring. 

De voorliggende rapportage is een tussenrapport: het is een inventarisatie van deYRUGHULQJHQ van gemeenten met het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en
van de LQKRXGHOLMNH�HQ�EHVWXXUOLMNH�YDULDWLH die het gedecentraliseerde onderwijs-
achterstandenbeleid heeft aangenomen. Het resultaat is verwerkt in een EHOHLGV�W\SRORJLH, die als uitgangspunt voor het vervolg van het SCP-onderzoek naar het
beleidsproces GOA zal dienen.

����3UREOHHPVWHOOLQJ��GHVLJQ HQ�RQGHU]RHNVYUDJHQ
Achterliggend idee bij de decentralisatie is dat lokale omstandigheden bepalen welke
aanpak van de onderwijsachterstanden het meest adequaat is. Beleid op het niveau
van de gemeente lijkt daarmee geschikter dan een beleid van de rijksoverheid dat
nooit volledig recht zou kunnen doen aan de lokaal-specifieke behoeften op het terrein
van onderwijsachterstandenbestrijding. Uiteindelijk zal de vraag moeten worden
beantwoord of deze veronderstelling juist is. 

Het onderzoek naar het beleidsproces gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is
een inventariserend onderzoek. Het doel is zicht te krijgen op de inhoud die op lokaal
niveau wordt gegeven aan de centraal beoogde doelstellingen (zoals weergegeven in
het LBK). Bovendien wordt de variatie in kaart gebracht van de wijze waarop op
lokaal niveau het beleid is vormgegeven en geïmplementeerd wordt en middelen
worden ingezet voor de doelgroepen. Het GHVLJQ bestaat uit twee fasen: een algemene
inventarisatie in alle gemeenten naar de stand van zaken van het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid en een diepgaander onderzoek in een beperkt aantal
gemeenten.

De eerste fase in het onderzoek moet zicht bieden op de variatie van het lokale
onderwijsachterstandenbeleid in gemeenten. Het GOA-beleid is a priori uiteengelegd
in relevante aspecten en kenmerken - gegevens die met behulp van vragenlijsten bij
gemeenten zijn verzameld. Aan de gemeenten zijn vragen gesteld over:
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- de planvorming;
- de inhoud van het gemeentelijk onderwijsachterstandsplan;
- de omvang, de herkomst en de inzet van financiële middelen;
- de registratie van gegevens door de gemeente voor een evaluatie van het beleid.
Op basis van deze kenmerken worden de verschillen en overeenkomsten tussen
gemeenten in het GOA-beleid beschreven en ingedeeld naar een aantal conceptuele
dimensies of karakteristieken van het beleid. Het betreft enkele beleidsinhoudelijke
dimensies en bestuurlijke dimensies waaronder de lokale regierol.
Deze beschrijving van gegevens biedt evenwel nog weinig inzicht in de beleids-SURFHVVHQ. Een volgende fase in het onderzoek is het in kaart brengen van deze
beleidsprocessen. De aard en opzet van het onderzoek maken het onmogelijk om het
beleidsproces van alle gemeenten in kaart te brengen. Dit tweede deel van het
onderzoek zal zich moeten beperken tot een aantal gemeenten waarbij toch recht
wordt gedaan aan de variatie van het GOA-beleid. 
Daarvoor is het evenwel noodzakelijk de variatie tussen gemeenten op het grote
aantal variabelen of kenmerken te reduceren, zodat de gemeenten zinvol kunnen
worden ingedeeld in typen. De eerste fase van het onderzoek sluit daarom af met de
constructie van een beleidstypologie. Ook van deze beleidstypologie wordt in deze
rapportage verslag gedaan.

De onderzoeksvragen in de eerste inventariserende fase die in deze rapportage
beantwoord zullen worden, zijn de volgende.
- Wat is de huidige stand van zaken rond de beleidsvoorbereiding, beleidsvast-

stelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie van het gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid (GOA) en het onderwijs in allochtone levende talen
(OALT)?

- Wat is het inhoudelijke resultaat van dit beleidsproces? Welke prioriteiten uit het
landelijke beleidskader worden door gemeenten gekozen en welke eventueel
daarop aanvullende doelstellingen worden geformuleerd?

- Hoe kan de beleidsimplementatie in bestuurlijk-organisatorische zin getypeerd
worden?

- Welke beleidstypen kunnen (inhoudelijk en bestuurlijk-organisatorisch) in het
GOA-beleid worden onderscheiden en hoe zijn de gemeenten verdeeld over deze
beleidstypologie?

����.DGHU�YDQ�KHW�RQGHU]RHN�HQ�UHODWLH�PHW�KHW�6&3�RQGHU]RHNVSURJUDPPD/RNDDO�VRFLDDO�EHOHLG�
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft momenteel een onderzoeksprogram-
ma Lokaal sociaal beleid in uitvoering, dat mede op verzoek van verschillende
ministeries is ontwikkeld. Eén van de belangrijke kenmerken van het lokale sociale
beleid is de VDPHQKDQJ�tussen het beleid dat vanuit de verschillende sectoren wordt
gevoerd. In het programma wordt op dit moment naast het gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid aandacht besteed aan het lokale armoedebeleid en het lokale
jeugdbeleid.
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In het onderzoeksprogramma staat de relatie tussen het door de gemeente gevoerde
beleid en de uitkomsten daarvan centraal. Naast de LQKRXG van het beleid wordt
aandacht besteed aan SURFHVPDWLJH aspecten. Het antwoord op de vraag in hoeverre
proceskenmerken de uitkomst van het beleid beïnvloeden is van belang voor een
adequate interpretatie van het beleid en zijn resultaten. Uiteindelijk moet de vraag
kunnen worden beantwoord welke typen lokale beleidsprogramma's als meer en
welke als minder effectief kunnen worden gekwalificeerd. 
Het SCP-onderzoek Lokaal sociaal beleid spitst zich toe op zowel de vorm en inhoud
van het lokale beleid als op de verhouding tussen de centrale en de lokale overheid. 

Aan de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid ligt een aantal verwach-
tingen ten grondslag. Fleurke et al. (1997) benoemen deze beoogde effecten van
decentralisatie van beleid; ze worden in deze paragraaf kort herhaald. Eerder zijn de
beoogde effecten door Denters (1989) onderscheiden. 

Schematisch zien de argumenten voor decentralisatie volgens Denters en de beoogde
effecten ervan volgens Fleurke er als volgt uit (schema 1.1).

Schema 1.1 Argumenten voor decentralisatie volgens Denters en de beoogde effecten ervan volgens Fleurke

argument zelfstandig democratisch lokaal bestuur aspecten (Fleurke)
(Denters) / beoogd effect (Fleurke)

allocatieve doelmatigheid / effectiviteit 1. maatwerk
2. integrale beleidsvoering
3. slagvaardigheid

technische doelmatigheid / efficiëntie 4. bestuurlijke efficiëntie
5. efficiëntie programma-uitgaven

participatie (instrumenteel gemotiveerd) / zorgvuldige 6. betrokkenheid politieke organen
afweging belangen en prioriteiten 7. toegankelijkheid

0DDWZHUN
Een belangrijke veronderstelling bij decentralisatie is dat het object van beleid - hier
de lokale onderwijsachterstandssituatie - per gemeente anders is. Als deze
veronderstelling juist is, betekent het dat maatwerk zichtbaar moet worden in een
differentiatie in beleid tussen de gemeenten.
Het breed verzamelen en benutten van voor het beleid relevante informatie is een
factor waarvan verondersteld mag worden dat deze van invloed is op de mate waarin
maatwerk geleverd kan worden. Informatie afkomstig van bronnen dichtbij of van de
doelgroepen zou een beter inzicht geven in de problematiek en zou op die grond het
leveren van maatwerk mogelijk maken.
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,QWHJUDOH�EHOHLGVYRHULQJ
In het algemeen wordt sturing aangemerkt als een belangrijke factor bij de totstand-
brenging van een integrale beleidsvoering (vgl. Van der Wouden et al. 1994: 265).
Onderwijsachterstandsproblematiek raakt aan verschillende andere beleidsterreinen
op het gebied van onderwijs en van de voor- en buitenschoolse voorzieningen, maar
ook aan verwante terreinen zoals het lokale jeugdbeleid en de jeugdzorg. Een brede
aanpak van de problematiek lijkt daarmee wenselijk, hetgeen een duidelijke regie van
het beleid noodzakelijk maakt. De bijdragen van de verschillende actoren en sectoren
aan het beleid moeten immers gecoördineerd worden, opdat er sprake is van
beleidsinspanningen die elkaar niet tegenwerken, maar juist versterken.
In dit onderzoek wordt integrale beleidsvoering op de volgende manier benaderd.
Er wordt gekeken naar de samenstelling van het beleidsnetwerk in de breedte: hoe
breder het beleidsnetwerk is samengesteld, hoe integraler de beleidsvoering kan zijn.
Indicatoren voor de breedte van het beleidsnetwerk zijn het aantal gemeentelijke
beleidssectoren die vertegenwoordigd zijn alsmede het aantal terreinen waarop
maatschappelijke organisaties deel uitmakend van het netwerk actief zijn. Sturing is
een belangrijk onderdeel van een integrale beleidsvoering (vgl. Klijn en Koppenjan
1997).

6ODJYDDUGLJKHLG
Fleurke et al. (1997) formuleren een aantal hypothesen over slagvaardigheid.
Allereerst wordt verondersteld dat de aanwezigheid van een duidelijke regisseur
binnen een netwerk de slagvaardigheid vergroot. In het lokale sociale beleid ligt het
voor de hand de regisseursrol bij de lokale overheid te zoeken. Het vermogen om
slagvaardig op te treden vergt dus sturing van andere actoren door de gemeente.
Ten tweede wordt verondersteld dat de slagvaardigheid gediend is bij een beperking
van de mate waarin de gemeente afhankelijk is van andere bestuursinstanties. Dit
betekent dat andere bestuursinstanties de slagvaardigheid van de gemeenten niet
mogen verkleinen door inhoudelijke eigen doelstellingen en prioriteiten te stellen of
anderszins. Tot slot zij opgemerkt dat financiële krapte op zich het vermogen om
slagvaardig op te treden kan beperken.

(IILFLsQWLH
In algemene zin wordt efficiëntie door Fleurke et al. (1997: 55) omschreven als "de
verhouding tussen de middelen die het bestuur inzet bij de uitoefening van zijn taken
en de opbrengsten daarvan in termen van prestaties of effecten". Er wordt een nader
onderscheid gemaakt tussen allocatieve en technische efficiëntie. Allocatieve
efficiëntie betreft de vraag of het beleid de hoogst mogelijke maatschappelijke
welvaart genereert; technische efficiëntie betreft de vraag of het beleid tegen de
minimaal noodzakelijke kosten tot stand wordt gebracht. Hoewel op dit onderscheid
het nodige is af te dingen (zoals allocatieve efficiëntie hier wordt omschreven is het
bijna gelijk aan effectiviteit), gaat het hier vooral om technische efficiëntie. Daarnaast
maken Fleurke et al. het onderscheid tussen bestuurlijke en programmaefficiëntie.
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Programmaefficiëntie (efficiëntie van de programma-uitgaven) wordt omschreven als
de verhouding tussen de kosten van het beleidsprogramma en de omvang en kwaliteit
van gerealiseerde voorzieningen. Bestuurlijke efficiëntie wordt opgevat als de
verhouding tussen de apparaatskosten van het bestuursorgaan en de directe
beleidsproducten in de vorm van verordeningen, subsidietoekenningen, vergunningen
en dergelijke. In dit onderzoek gaat het vooral om programmaefficiëntie: de
verhouding tussen de kosten en baten van (onderdelen van) het lokale sociale beleid.
Bestuurlijke efficiëntie is in dit verband een minder relevant begrip.

7RHJDQNHOLMNKHLG
Toegankelijkheid wordt door Fleurke et al. (1997: 65) opgevat als een wijze van
organisatie van het openbaar bestuur. De mogelijkheden voor directe invloedsuit-
oefening door individuele en georganiseerde burgers en maatschappelijke instellingen
bepalen de toegankelijkheid van het openbaar bestuur. Fleurke et al. baseren zich op
een beleidstheorie waarin gesteld wordt dat door een kleinere afstand tot de lokale
samenleving het gekozen politieke orgaan makkelijker aanspreekbaar is, waardoor de
invloed van de lokale samenleving op de besluitvorming in potentie groter is. Door de
geringe afstand zijn bovendien ook het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie
beter toegankelijk voor burgers en belangengroepen. 

%HOHLG��EHOHLGVXLWNRPVWHQ�HQ�KHW�EHOHLGVSURFHV��KHW�FRQFHSWXHOH�PRGHO�/RNDDOVRFLDDO�EHOHLG
De decentralisatie van sociaal beleid berust op verwachtingen over de uitkomsten van
beleid. In het onderzoeksprogramma staat de verklaring van beleidsuitkomsten
daarom centraal. Het doel van het onderzoek is zogenoemde e manipuleerbare
beleidsvariabelen te benoemen die van invloed zijn op de uitkomsten van het beleid.

In figuur 1.1 is een eenvoudig conceptueel model van het SCP-onderzoek naar Lokaal
sociaal beleid opgenomen. De cirkels in het model duiden op aspecten van het
beleidsproces. In de rechthoeken zijn respectievelijk de inhoud van het beleid  - de
beleidsprestaties - en de beleidsuitkomsten - beoogde effecten - aangeduid.

De veronderstelling is dat het beleid gediend is bij een proces van beleidsvorming
waarbij de doelgroep betrokken is. Betrokkenheid van de doelgroep draagt ertoe bij
dat het beleid beter op de problematiek toegesneden kan worden. De doelgroep van
beleid - of vertegenwoordigers daarvan - vormt een belangrijke informatiebron voor
actoren die het beleid uiteindelijk formuleren en bekrachtigen. Voor het onderwijs-
achterstandenbeleid en voor het onderwijs in allochtone levende talen kan aan de
ouders van leerlingen worden gedacht en aan (vertegenwoordigers van) bijvoorbeeld
categorale organisaties en migrantenorganisaties.
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Figuur 1.1 Conceptueel model van het onderzoek Lokaal sociaal beleid

Bovendien wordt verondersteld dat een integrale beleidsvorming, waarin actoren uit
verschillende sectoren deelnemen, bijdraagt aan een beleid waarin doeleinden
sectoroverstijgend, integraal zijn geformuleerd en dat daardoor een grotere kans op
'maatwerk' biedt. De keuze van middelen en beleidsinstrumenten kan beter worden
afgewogen in een integraal proces. Tenslotte wordt verondersteld dat een breed
gebruik van informatiebronnen een positieve invloed heeft op het te formuleren
beleid.
Beleid dient te worden uitgevoerd. Het proces van beleidsuitvoering bestaat uit twee
elementen: het implementatieplan, waarin aangegeven wordt hoe het geformuleerde
beleid in werking wordt gesteld, en de beleidsprestaties, de daadwerkelijk
gerealiseerde beleidsmaatregelen. De discrepanties tussen de door uitvoerders
geleverde beleidsprestaties en de in het beleid voorgestelde maatregelen vormen de
zogenoemde beleidsafwijkingen. De geleverde beleidsprestaties worden deels4

bepaald door de beleidsimplementatie.
De mate waarin er in de uitvoering sprake is van beleidsafwijkingen wordt mede
bepaald door de aansturing van het uitvoeringsproces vanuit de lokale overheid. De
belangrijkste vraag daarbij is hoeveel vrijheid uitvoerende organisaties krijgen in het
realiseren van beleidsdoeleinden. Veel vrijheid maakt het voor uitvoerende
organisaties mogelijk weerstanden tegen het geformuleerde beleid om te zetten in
beleidsafwijkingen. De wijze van aansturing door de lokale overheid hangt overigens
samen met het proces van beleidsevaluatie: tussentijdse evaluaties van de
beleidsuitkomsten kunnen deel uitmaken van de aansturing van het uitvoerings-
proces.
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Van de uitvoering wordt tot slot verondersteld dat betrokkenheid van de doelgroep
alsmede een breed samengesteld uitvoeringsnetwerk NXQQHQ bijdragen aan het
realiseren van gewenste beleidsuitkomsten. Indien de uitvoerende actoren bovendien
betrokken zijn in het proces van beleidsvorming, wordt de kans op beleidsaf-
wijkingen gereduceerd. Tot slot is in het model opgenomen het proces van beleids-
evaluatie. De vaststelling van beleidsuitkomsten door bij het beleid betrokken actoren
maakt de beleidscyclus rond. De vraag is op welke momenten er wordt geëvalueerd
en wat met de resultaten ervan wordt gedaan. 
Tot zover het algemene onderzoeksmodel Lokaal sociaal beleid. 

3ODDWV�YDQ�KHW�RQGHU]RHN�%HOHLGVSURFHV�JHPHHQWHOLMN�RQGHUZLMVDFKWHUVWDQGHQEHOHLG
Het onderzoek Beleidsproces gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid heeft een
eigen doelstelling en eigen onderzoeksvragen. Maar het onderzoek is tevens de eerste
schakel in een omvattender evaluatieonderzoek van het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid waarvoor het algemene SCP-onderzoeksmodel
richtinggevend is. De evaluatie behelst verschillende onderzoeken en een
overstijgende analyse waarin de samenhang tussen de verschillende empirische
gegevens wordt onderzocht.
Het eerste onderdeel betreft het onderhavige onderzoek naar het GOA-beleidsproces.
Het is een onderzoek op gemeentelijk niveau naar de wijze waarop het
onderwijsachterstandenbeleid op lokaal niveau wordt uitgewerkt. 
Het tweede onderdeel heeft betrekking op de uitvoering van het gemeentelijk beleid
op schoolniveau en op de resultaten, in termen van de prestaties van leerlingen en
eventueel van een beter sociaal school- en onderwijsklimaat.
Het derde onderdeel wordt gevormd door een analyse op termijn van de samenhang
tussen de verschillende niveaus: het gemeentelijke niveau, het schoolniveau en het
niveau van de leerling. Deze analyse moet naast aandacht voor de andere - hier
onderscheiden - beleidsuitkomsten (zie figuur 1.1) uiteindelijk inzicht trachten te
geven in de HIIHFWLYLWHLW van het gedecentraliseerde onderwijsachterstandenbeleid. De
vraag staat centraal welke vormen van achterstandsbestrijding op gemeentelijk en
schoolniveau een bijdrage leveren aan een eventuele verbetering van de prestaties van
leerlingen.
In deze tussenrapportage wordt verslag gedaan van de eerste resultaten van het
onderzoek naar het GOA-beleidsproces, de eerste schakel in het evaluatieonderzoek.
In termen van het algemene onderzoeksmodel in figuur 1.1 beslaat dit onderzoek de
linkerzijde van het model: een beschrijving van de LQKRXG van het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid en - ten dele - van de EHOHLGVYRUPLQJ.

1:2
Het onderzoek naar het beleidsproces gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is
opgenomen in het onderzoeksprogramma van het Nederlandse organisatie voor
wetenschappelijk onderzoek (NWO): het Programma voor beleidsgericht onderzoek
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primair onderwijs 1997-2000 (het BOPO).

����2SERXZ�YDQ�GH�UDSSRUWDJH
De problematiek van onderwijsachterstanden kent, zoals aan het begin van dit
hoofdstuk is beschreven, een veel langere geschiedenis dan die van de invoering van
de Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Nieuw is dat het een naar het
gemeentelijke niveau gedecentraliseerd beleid betreft. In hoofdstuk 2 wordt een
globale schets gegeven van de aard en omvang van onderwijsachterstanden en van
het overheidsbeleid van de afgelopen jaren om deze achterstanden aan te pakken.
Vervolgens worden de dataverzameling en respons toegelicht. Aangezien in deze
studie de gemeente de onderzoekseenheid is, eindigt hoofdstuk 2 met een korte
typering van gemeenten naar relevante, contextuele kenmerken. Het zijn de
achtergrondkenmerken die steeds terug zullen komen bij de beschrijving van de
resultaten in de volgende hoofdstukken.
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de fasen van het gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid waarin de gemeenten op dit moment verkeren. Er wordt ingegaan op de
totstandkoming van het beleidsplan en de ervaringen van gemeenten met de
richtlijnen zoals die in het landelijke beleidskader (LBK) zijn gegeven.
In hoofdstuk 4 wordt een inhoudelijke typering van het beleid gegeven. Het landelijke
beleidskader geeft weliswaar richtlijnen voor het beleid, maar gemeenten zijn vrij om
accenten te leggen en eventueel eigen, lokaal-specifieke doelstellingen toe te voegen.
Maken gemeenten gebruik van deze mogelijkheid en leidt deze vrijheid ook tot een
diversiteit in het beleid?
Hoofdstuk 5 gaat in op de bestuurlijke typering van het beleid. Een aantal verwach-
tingen rondom de decentralisatie van het voorheen landelijke en regionaal onder-
steunde beleid, zoals het kunnen leveren van maatwerk en het voeren van lokaal
integraal beleid, vormen daarin het uitgangspunt. Ook de wijze waarop de gemeente
sturing geeft aan het beleidsproces zal worden toegelicht.
De resultaten van de inhoudelijke en bestuurlijke typering van het onderwijsachter-
standenbeleid van gemeenten worden in hoofdstuk 6 geïntegreerd. Allereerst wordt
een korte toelichting gegeven op de methodische achtergronden van een (hier:
beleids-)typologie of taxonomie. Het hoofdstuk eindigt met een typering van de
verschillende beleidsvarianten GOA volgens beide kenmerken (inhoudelijk en
bestuurlijk) en geeft een indeling van gemeenten volgens deze typologie. De typologie
is een eerste resultaat of balans van het onderzoek naar de beleidsimplementatie van
GOA, maar dient tevens als basis voor het vervolg van het onderzoek, waarin het
beleidsproces in een beperkt aantal gemeenten per beleidsvariant diepgaander zal
worden onderzocht.
Met de invoering van de Wet-GOA is ook de Wet-OALT van kracht geworden.
OALT voor het primair onderwijs maakt veelal deel uit van het GOA-beleid, maar
niet noodzakelijk. Het OALT-beleid bevindt zich, meer nog dan GOA, in een
beginfase. In hoofdstuk 7 wordt kort de stand van zaken rond het OALT belicht.
In hoofdstuk 8 zullen de belangrijkste bevindingen van deze inventarisatie worden
samengevat. 
In de slotbeschouwing (hoofdstuk 9) wordt het beeld van de decentralisatie van het
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beleid gebaseerd op de onderzoeksresultaten, beoordeeld aan de hand van de centrale
begrippen in het decentralisatiekader zoals Fleurke et al. dat schetsten. Deze
beschouwing wordt afgesloten met de implicaties van de inventarisatie voor de
tweede fase van het onderzoek naar het beleidsproces GOA. 

����9HUYROJ�YDQ�KHW�RQGHU]RHN
In de tweede fase van het onderzoek wordt het onderwijsachterstandenbeleid in een
nog nader te bepalen aantal gemeenten per beleidstype of -variant verder onderzocht.
De nadruk in het vervolg van het onderzoek ligt meer op de SURFHVNDQW�van het
beleid.
In de zomer van 2000 wordt het onderzoek naar het beleidsproces gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid afgerond.
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Het Besluit landelijke beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is op 1 augustus 19981

in werking getreden. Het besluit is een uitvoeringsbesluit van de wet van 15 mei 1997, die onder meer
wijzigingen inhoudt van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het
voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid. Het besluit bevat de landelijke doelstellingen van het beleid inzake de
onderwijsachterstandenbestrijding (het zogenoemde landelijke beleidskader) en de wijziging van
enkele besluiten (landelijke beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1998-2000, nota
van toelichting, 1998). 
Het volledige overzicht van de doelstellingen van het landelijke beleidskader (LBK) en de toelichting2

daarbij staan in hoofdstuk 4, paragraaf 4.3.
In deze paragraaf zijn delen van het SCP-onderzoeksprogramma Lokaal sociaal beleid overgenomen3

die relevant zijn in het kader van het gemeentelijk achterstandenbeleid. Voor een overzicht van het
totale onderzoeksprogramma Lokaal sociaal beleid wordt verwezen naar de integrale tekst (Gilsing et
al. 1999).
Voor het concept van beleidsafwijkingen zie Torenvlied (1996). Overigens dienen beleidsafwijkingen4

in het uitvoeringsproces niet verward te worden met bijstellingen of herformuleringen van het beleid,
bijvoorbeeld naar tussentijdse evaluaties of 'nieuwe' maatschappelijke omstandigheden.

1RWHQ
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2  ACHTERGROND EN DATAVERZAMELING

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Paragraaf 2.2 biedt een overzicht van de
belangrijkste kenmerken van de landelijke en lokale onderwijsachterstandsproble-
matiek in Nederland. Onderwijsachterstanden doen zich voor bij verschillende
categorieën leerlingen en blijken bovendien zich veelal te concentreren in bepaalde
gebieden en steden van Nederland. Paragraaf 2.3 geeft een korte samenvatting van
het beleid van de afgelopen jaren ter bestrijding en voor het voorkómen van onder-
wijsachterstanden. In eerdere onderwijsrapportages van het SCP is de geschiedenis
van processen als deregulering, autonomievergroting en decentralisatie in het
onderwijs uitgebreid weergegeven,  alsook in bijvoorbeeld de Rapportage minder-1

heden, waarin uitgebreid de overgang van het onderwijsvoorrangsbeleid (de voor-
loper van het onderwijsachterstandenbeleid) naar het gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid is beschreven.  In deze paragraaf wordt volstaan met een korte schets2

die gebaseerd is op deze SCP-publicaties, voornamelijk de Rapportage minder-
heden 1996 (Tesser et al. 1996). Voor een uitgebreide evaluatie van het onderwijs-
voorrangsbeleid wordt verwezen naar Mulder (1996).3

In het tweede deel van het onderzoek worden de dataverzameling en respons van
het onderzoek beschreven (§ 2.4). In paragraaf 2.5 worden de belangrijkste contex-
tuele kenmerken in het onderzoek naar het GOA-beleid toegelicht. De conclusies
staan in paragraaf 2.6.

2.2 Achtergrond

De leerprestaties van leerlingen in het primair onderwijs lopen uiteen (SCP 1999).
Voor een deel hebben deze verschillen te maken met het milieu van herkomst van
de leerlingen. Kinderen van laagopgeleide ouders, autochtoon en allochtoon,
blijven achter in hun prestaties, vooral op het gebied van taalvaardigheid, maar ook
op het gebied van rekenen in met name de beginperiode van het basisonderwijs
(SCP 1999: 59). Vooral allochtone leerlingen komen vaak al met een taalachter-
stand het basisonderwijs binnen. Ook bij rekenen start deze categorie leerlingen
vaak met een achterstand (Inspectie van het onderwijs 1999).

Scholen die veel achterstandsleerlingen hebben krijgen aanvullende middelen die
nodig zijn om de extra inspanning en begeleiding voor deze leerlingen te kunnen
bekostigen (zie § 2.3). Deze leerlingen worden in onderzoek vaak aangeduid met
het gewicht dat hun in dat kader is toebedeeld: de 1,25-leerlingen of bijvoorbeeld
de 1,9-leerlingen (zie bijlage A voor de huidige stand van zaken rond de
gewichtenregeling). In het basisonderwijs zijn de leerlingen op 1 oktober 1998 als
volgt over de verschillende categorieën verdeeld: 17,4% behoort tot de 1,25-leer-
lingen (autochtone kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau); 0,3%
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behoort tot 1,4- en 1,7-leerlingen (schippers-, woonwagen- of zigeunerkinderen);
12,6% behoort tot de 1,9-leerlingen (kinderen van allochtone ouders met een laag
opleidings- of beroepsniveau). Op de overige leerlingen in het basisonderwijs is
geen afwijkend gewicht van toepassing.

De achterstandsleerlingen zijn niet evenwichtig verspreid over Nederland. De
1,25-leerlingen komen met name buiten de Randstad voor en de 1,9-leerlingen juist
binnen de Randstad en met name in de grote steden (tabel 2.1).
Op de Amsterdamse en Rotterdamse basisscholen behoort de helft van de leer-
lingen tot de allochtone doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid. De
situatie in Den Haag en Utrecht wijkt daar wat van af, maar ook hier liggen de
percentages ver boven het landelijke gemiddelde (SCP 1999: 113). Het percentage
autochtone achterstandsleerlingen (de 1,25-leerlingen) ligt daarentegen in de vier
grote gemeenten beneden het landelijke gemiddelde.

Tabel 2.1 Risicoleerlingen, naar gemeentetype, 1999 (in procenten)

leerlingen gewichtenregeling 1,25-leerlingen  1,9-leerlingen

G4 0,59 0,14 0,45
G21 0,37 0,20 0,17
G-op onderdelen 0,35 0,20 0,15
overige gemeenten 0,25 0,20 0,05

totaal gemiddeld (n = 548) (0,31) (0,22) (0,08)

Bron: RPD (WMD'98) SCP-bewerking

In de Sociale en Culturele Verkenningen 1999 (SCP 1999) wordt geconstateerd dat
de leerprestaties in de vier grote steden lager liggen dan elders in het land. Ook in
het Onderwijsverslag 1998 wordt geconstateerd dat de opbrengsten, zowel wat
leerresultaten als wat aspecten van de onderwijspositie betreft, van veel scholen in
de vier grote gemeenten achterblijven, met name op scholen met een hoog
percentage allochtone leerlingen.

Het gerealiseerde onderwijsniveau van de belangrijkste groepen etnische minder-
heden is in het algemeen de laatste jaren gestegen (SCR 1998; Tesser et al. 1996).
Toch zijn de achterstanden bij met name allochtone leerlingen hardnekkig. In het
primair onderwijs blijven vooral van Turkse en Marokkaanse leerlingen de
prestaties achter bij die van autochtone leerlingen. Dat geldt nog des te sterker voor
leerlingen op een school met een groot aandeel 1,9-leerlingen. Aan het eind van de
basisschool is 27% van de 1,9-leerlingen minstens één keer blijven zitten tegen
11% van de 1,0-leerlingen (Inspectie van het onderwijs 1999). 
De hardnekkigheid van onderwijsachterstanden heeft te maken met het gebrek aan
cognitieve stimulering waarmee kinderen uit allochtone achterstandsmilieus van
huis uit geconfronteerd worden en met het feit dat de thuis gesproken taal vaak
geen Nederlands is (SCR 1998: 251). Onderwijsachterstanden doen zich evenwel
niet alleen voor bij allochtone leerlingen. Ook autochtone leerlingen uit een laag
sociaal-economisch milieu vormen een risicogroep. Er zijn extra inspanningen
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nodig voor leerlingen met een groot risico op achterstand in hun schoolloopbaan:
deze extra inspanningen staan centraal in het onderwijsachterstandenbeleid.

2.3 Korte schets van het onderwijsachterstandenbeleid 

De overheid voert al enkele decennia gericht beleid om de kansen te vergroten van
leerlingen die reeds met een onderwijsachterstand op school komen. 
In 1974 werd in het Beleidsplan voor het onderwijs aan groepen in achterstands-
situaties (O&W 1974) specifiek aandacht geschonken aan de onderwijssituatie van
leerlingen uit arbeidersmilieus die reeds met een achterstand de school binnen-
komen; dit was mede een reactie op de onderzoeksresultaten van het onderzoek van
Van Heek (1968). Ter verbetering van de situatie van deze doelgroep kregen
scholen met veel arbeiderskinderen (vastgesteld op basis van het beroep van de
ouders) extra personeel (Tesser et al. 1996: 215).
Het beleid werd aangeduid als 'onderwijsstimuleringsbeleid' en het doel was om
deze leerlingen meer te laten profiteren van het onderwijs. Erkend werd dat er
overeenkomsten zijn tussen de positie van kinderen van buitenlandse werknemers
en die van arbeiderskinderen. In het Beleidsplan culturele minderheden in het
onderwijs (O&W 1981) werden doelen nagestreefd om de positie van minderheden
blijvend te verbeteren. De maatregelen richtten zich op eerste opvang, aandacht
voor eigen taal en cultuur en de aanpak van de achterstand; bovendien werd daar
het zogenoemde intercultureel onderwijs aan toegevoegd (Tesser et al. 1996: 218).
De financiële geldstromen werden verder gereguleerd: het lag in de bedoeling de
middelen voor minderheden en die voor leerlingen uit achterstandsgroepen in één
kader te brengen. Het resultaat daarvan is het onderwijsvoorrangsbeleid geworden:
een beleid waarin het onderwijsstimuleringsbeleid en het minderhedenbeleid
gekoppeld werden.

Het doel van het onderwijsvoorrangsbeleid is het verminderen van onderwijsachter-
stand die ontstaat ten gevolge van economische, sociale en culturele factoren. Het
gaat om allochtone en autochtone leerlingen wier startpositie in het onderwijs
ongunstiger is op grond van vorengenoemde kenmerken. Een belangrijke leidraad
vormde het onderwijsvoorrangsplan, een plan waarin voor telkens vier jaar het
beleid op hoofdlijnen werd vastgelegd. Gelijktijdig werd de Wet op het basisonder-
wijs geïntroduceerd waarin de gewichtenregeling werd geïntroduceerd voor scholen
met veel leerlingen met een achterstand (zie bijlage A voor de huidige stand van
zaken rond de gewichtenregeling). 
Organisatorisch werd het onderwijsvoorrangsbeleid gecoördineerd in zogenoemde
onderwijsvoorrangsgebieden, een samenwerking in clusters van scholen en wel-
zijnsinstellingen die samen een zekere geografische eenheid vormden (Tesser et al.
1996: 222). 

De effectiviteit van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen stond evenwel
ter discussie (WRR 1989). De in 1991 ingestelde Commissie allochtone leerlingen
in het onderwijs, onder voorzitterschap van Van Kemenade, bepleitte daarom een
nieuwe opzet van het onderwijs voor allochtone leerlingen. Deze adviezen werden
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deels overgenomen en er ontstonden nu drie beleidssporen: achterstand, Nederlands
als tweede taal (NT2) en het onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) dat met het
advies transformeerde in het onderwijs in allochtone levende talen (OALT).
Grondgedachte in deze nieuwe opzet was dat er in het onderwijs een onderscheid
dient te worden gemaakt tussen de componenten 'achterstandsbestrijding' en
'cultuur'.

Onderwijsvoorrangsbeleid werd voor het eerst echt een zaak van gemeenten binnen
de sociale vernieuwing (vgl. Van der Wouden et al. 1994). In de wettelijke
Regeling samenwerking sociale vernieuwing onderwijs (TK 1992/1993) kregen
gemeenten de mogelijkheid om de rijksmiddelen in een fonds te bundelen en in te
zetten voor onderwijs en sociale vernieuwing (Tesser et al. 1996: 226). In een
aantal steden heeft dat tot succesvolle projecten geleid (vgl. Van der Wouden et al.
1994). De doelen die in het onderwijsvoorrangsbeleid werden nagestreefd zijn
steeds vastgelegd in een landelijke beleidskader. 

Plannen voor een gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA), dat het onder-
wijsvoorrangsbeleid met de gebiedsgewijze aanpak van achterstanden moest ver-
vangen, werden in 1997 concreet en op 1 augustus 1998 werd de Wet gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid van kracht. Het beleid beoogt zoveel mogelijk de
belemmeringen weg te nemen die leerlingen ondervinden die met een relatieve
achterstand als gevolg van sociale, economische en culturele factoren hun
schoolloopbaan aanvangen. Daarnaast richt het beleid zich op het voorkómen van
onderwijsachterstanden. De problemen dienen lokaal en zoveel mogelijk in samen-
hang te worden aangepakt. Ook in dit nieuwe naar gemeenteniveau gedecentrali-
seerde beleid fungeert een landelijke beleidskader (LBK) als stramien waarin de
doelstellingen van het onderwijsachterstandenbeleid worden aangegeven. 

Het onderhavige LBK omvat zes doelstellingen waar het GOA op gericht moet zijn:
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.
Het zijn belangrijke thema's die in de onderwijsachterstandsproblematiek zijn te
onderscheiden. De komende jaren is het de taak van gemeenten om een invulling
aan het beleid te geven.
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2.4 Dataverzameling en (non-)respons

Wijze van dataverzameling

Het onderzoek naar het beleidsproces Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
moet een inhoudelijk representatief beeld opleveren van de wijze waarop het beleid
op lokaal niveau wordt uitgewerkt en inhoud krijgt. Het betekent dat zowel de
gelijkenissen tussen gemeenten als de variatie in het beleid zichtbaar moeten
worden. 

In alle gemeenten is globaal geïnventariseerd hoe het proces van planvorming is
verlopen, wat de inhoud is van de plannen, en hoe de omvang, herkomst en inzet
van financiële middelen ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid eruit zien.
De gemeentelijke beleidsprocessen kunnen veel variatie vertonen en ook de lokale
situatie kan per gemeente sterk verschillen. De kans dat de casussen in het onder-
zoek een uitzonderlijke positie innemen in het geheel van Nederlandse gemeenten
is zo klein mogelijk gehouden. Ook kleine gemeenten, die bijvoorbeeld niet plan-
plichtig zijn maar wel middelen ontvangen in het kader van het GOA (minder dan
250.000 gulden) zijn bijvoorbeeld in het onderzoek betrokken. In ieder geval zijn
gerepresenteerd: 
- G4-gemeenten; 
- een aantal G21-gemeenten; 
- een aantal kleinere gemeenten met planverplichting;
- een aantal kleinere gemeenten zonder planverplichting, maar met

GOA-middelen (< 250.000 gld.);
- enkele (forensen)gemeenten met overloop van leerlingen naar nabijgelegen

grote gemeenten; dit met het oog op het in kaart brengen van samenwerking
tussen gemeenten.

Besloten is om de inventarisatie voor dit deel van het onderzoek naar het beleids-
proces gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid in alle Nederlandse gemeenten
en niet slechts in een steekproef van gemeenten uit te voeren. Een inventarisatie
van het beleid in de gehele populatie biedt meer garantie voor een gefundeerde
beleidstypologie en voor een nauwkeurige selectie van gemeenten voor de vervolg-
fase van het onderzoek waarin de inhoudelijke en bestuurlijk-organisatorische
variatie van het lokale onderwijsbeleid tot uitdrukking komen. Deze algemene
inventarisatie in Nederlandse gemeenten sluit bovendien aan bij de andere onder-
zoeken die in het kader van het SCP-onderzoek Lokaal sociaal beleid worden
uitgevoerd. 

Vragenlijsten zijn ontwikkeld en voorgelegd aan sleutelpersonen in alle Neder-
landse gemeenten. Het databestand voor dit onderzoek bestaat uit de gegevens van
deze vragenlijsten.
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Tijdstip van inventarisatie

De survey onder gemeenten heeft plaatsgevonden van december 1998 tot begin
maart 1999. Verwacht mocht worden dat alle gemeenten die daartoe verplicht zijn
ook daadwerkelijk een plan hebben voorbereid, waarover overleg is gepleegd en dat
door de gemeenteraad is vastgesteld.

In december 1998 is aan de burgemeester en wethouders van alle gemeenten en aan
de dagelijkse besturen van stadsdelen en deelgemeenten een enquête en begeleiden-
de brief gestuurd. De vragenlijst is eerst uitgetest in een tiental gemeenten. De
vragenlijsten die vóór 10 maart 1999 ingevuld zijn teruggezonden, zijn verwerkt en
maken deel uit van het databestand.

De (non-)respons 

Tabel 2.2 (Non-)respons op de verzonden enquêtes, 1999 (in absolute aantallen en procenten) 

gemeenten stadsdelen/deelgemeenten

aantallen procenten aantallen procenten

verzonden 548 100 27 100
non-respons, wv.: 135 25 17 63
- gemeenten betrokken bij

herindeling 10 2 0 0
-  weigeringen 7 1 0 0
-  niet ingestuurd 118 22 17 63
respons 404 74 10 37

Bron: SGBO/SCP (GOA'99)

Negen vragenlijsten konden niet worden verwerkt omdat de gemeentenaam of
gemeentecode niet was ingevuld door de respondenten. In totaal zijn de gegevens
van 404 gemeenten verwerkt (tabel 2.2).
Volgens een eerste opgave van het ministerie van OC&W zijn 225 van de
548 gemeenten planplichtig. De respons onder de planplichtige gemeenten is 75%.
De respondenten hebben in de vragenlijst eveneens kunnen aangeven of hun
gemeente een planverplichting heeft. Deze gegevens uit de vragenlijsten wijken iets
af van de gegevens van het ministerie (tabel 2.3). 

Tabel 2.3 Discrepantie opgave planplichtig zijn van gemeenten, 1999 (in absolute aantallen)

opgave respondenten

planplichtig niet-planplichtig onbekend totaal

opgave ministerie
GOA-planplichtig 149 16 2 167
niet planplichtig 7 224 3 234
(n) (156) (240) (5) 401

Bron: OC&W (1999) SCP-bewerking
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In de survey is de gemeenten ook gevraagd om enkele vragen over het onderwijs in
allochtone levende talen (OALT) te beantwoorden. Van de 404 onderzochte
gemeenten zijn er 162 OALT-planplichtig (tabel 2.4).

Tabel 2.4 Respons naar OALT-planverplichting, 1999 (in absolute aantallen)

respons non-respons totaal

OALT-planplichtig 162 56 218
niet-OALT-planplichtig 242 88 330
(n) (404) (144) (548)

Bron: OC&W (1999) SCP-bewerking

Een groot aantal gemeenten die GOA-planplichtig zijn, zijn tevens OALT-
planplichtig (tabel 2.5).

Tabel 2.5 Respons naar GOA- en OALT-planplichtig, 1999 (in absolute aantallen)

OALT-planplichtig niet OALT-planplichtig totaal

GOA-planplichtig 133 35 168
niet-GOA-planplichtig 29 207 236
(n) (162) (242) (404)

Bron: OC&W (1999) SCP-bewerking

De non-respons is het hoogst onder de kleinste gemeenten (tabel 2.6). Van alle
gemeenten die de vragenlijst niet terugstuurden is 38% afkomstig van gemeenten
uit de inwonersklasse tot 10.000 inwoners. Deze gemeenten zijn veelal niet
verplicht om een onderwijsachterstandsplan op te stellen en zullen over het
algemeen geen grote aantallen achterstandsleerlingen hebben. De respons is het
hoogst onder de gemeenten van 100.000 inwoners of meer. 

Tabel 2.6 Respons naar inwonersklassen gemeenten, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

< 10.000 85 62

10.000 tot 20.000 149 80

20.000 tot 50.000 122 74

50.000 tot 100.000 26 79
� 100.000 22 88
(n) (404) (74)

Bron: SGBO/SCP (GOA'99)

Tabel 2.7 laat tenslotte nog de respons per provincie zien. De laatste kolom geeft
aan met hoeveel GOA-gemeenten per provincie de respons afwijkt van een
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volledige representativiteit naar provincie. Het gaat om kleine afwijkingen: de
provincies Friesland en Overijssel zijn iets oververtegenwoordigd; de provincies
Limburg en Noord-Holland zijn iets ondervertegenwoordigd. 

Tabel 2.7 Respons per provincie, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

alle gemeenten GOA-gemeenten

aantallen procenten aantallen residu

Drenthe 9 75 7 2
Friesland 23 74 16 3
Flevoland 4 67 6 3
Gelderland 49 57 34 % 1
Groningen 19 76 9 % 1
Limburg 42 76 18 % 4
Noord-Brabant 59 84 29 .
Noord-Holland 54 77 24 % 5
Overijssel 35 78 22 4
Utrecht 29 81 16 1
Zeeland 14 82 7 .
Zuid-Holland 67 70 37 % 2
(n) (404) (74) (225)

Bron: SCP (GOA'99)

De conclusie is dat het een goede respons is. Deze hoge respons levert een betrouw-
baar beeld op van de stand van zaken rond het GOA-beleid.
 
Aantal GOA-gemeenten en OALT-gemeenten in het onderzoek

In dit onderzoek zullen de gemeenten in de respons die nu GOA-beleid voeren
en/of die zelf aangeven GOA-planplichtig te zijn, aangemerkt worden als GOA-
gemeenten. Dat zijn 221 gemeenten in de respons.
OALT-gemeenten zijn gemeenten in de respons die op dit moment OALT-beleid
voeren, of ze nu planplichtig zijn of niet. Het zijn 148 gemeenten in de respons.
Afzonderlijke stadsdelen en deelgemeenten zijn hier niet onderzocht.

2.5 Enkele contextuele kenmerken

Zoals eerder in dit hoofdstuk is aangegeven, zijn onderwijsachterstanden bij
leerlingen geconcentreerd in de grote steden en met name in de vier grote steden:
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In deze rapportage zal bij de
presentatie van de resultaten rekening worden gehouden met dit onderscheid naar
gemeentetype. Daarbij wordt ook een onderscheid gemaakt tussen de gemeenten
met een planverplichting en de gemeenten zonder planverplichting die wel een
GOA-beleid voeren (alle grote steden - de G25 - hebben een planverplichting).

Gemeenten verschillen onderling in de wijze waarop het onderwijsbeleid is georga-
niseerd. In 59% van de gemeenten is één portefeuillehouder verantwoordelijk voor
het (lokale) onderwijsbeleid. In 2% van de gemeenten zijn meerdere leden van het
college bestuurlijk verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid en voor de overige
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39% geldt dat het gehele college de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. 

Het bestuur van het openbaar onderwijs is in de meeste gemeenten in het onderzoek
integraal (68%); 5% van de gemeenten heeft het bestuur van een aantal openbare
scholen op afstand geplaatst en in 27% van de gemeenten zijn de besturen van alle
openbare scholen op afstand geplaatst (tabel 2.8). 

Tabel 2.8 Regeling bestuur openbaar onderwijs, 1999 (in aantallen en procenten)

integraal bestuur enkele scholen op afstand alle scholen op afstand

G4 1 25 1 25 2 50
G21 7 39 3 17 8 44
G-gemeenten op onderdelen 2 40 % % 3 60
overige planplichtige gemeenten 86 63 9 7 41 30
overige niet-planplichtige gemeenten 151 75 5 2 45 22
(n) (247) (68) (18) (5) (99) (27)

Bron: SCP (GOA'99)

Van alle Nederlandse gemeenten heeft 55% geen scholen voor voortgezet onderwijs
maar alleen scholen voor basisonderwijs. Het zijn de besturen van het voortgezet
onderwijs die veelal op afstand zijn geplaatst, terwijl het bestuur van het openbare
basisonderwijs nog integraal is. Het aantal bijzondere scholen overstijgt het aantal
openbare scholen (tabel 2.9). 

Tabel 2.9 Verhouding openbaar-bijzonder, aantal scholen basisonderwijs, 1999 (in absolute aantallen)

gemiddeld minimaal maximaal

openbaar bijzonder openbaar bijzonder openbaar bijzonder

G4 62 87 24 44 94 115
G21 12 26 3 12 27 47
G-gemeenten op onderdelen 21 25 12 15 31 39
overige planplichtige gemeenten 5 11 1 1 33 43
overige niet-planplichtige gemeenten 3 5 1 1 17 17
(n) (5) (9) (1) (1) (94) (115)

Bron: CBS (Statline) SCP-bewerking

De meeste gemeenten behoren tot één van de voormalige onderwijsvoorrangs-
gebieden (66%). Het gemiddelde aantal jaren ervaring dat deze gemeenten hebben
met het onderwijsvoorrangsbeleid is zeven; sommige gemeenten hebben hiermee
pas sinds kort ervaring, andere gemeenten al vanaf de start van het beleid in de
jaren zeventig (tabel 2.10). De veronderstelling luidt dat gemeenten die reeds
ervaring hebben opgedaan met het onderwijsvoorrangsbeleid een voorsprong
hebben op gemeenten die nieuw moeten starten met het inhoud en vorm geven aan
het GOA-beleid. Deze gemeenten kunnen immers voortbouwen op tradities die
ontwikkeld zijn in het beleid en zullen wellicht ook gebruik kunnen maken van
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reeds bestaande overlegstructuren.

Tabel 2.10 Ervaring met onderwijsvoorrangsbeleid, 1999 (in aantallen en procenten)

voormalig OVB gemiddeld aantal standaardafwijking
jaren ervaring

G4 4 100 9 1,4
G21 18 100 13 6,1
G-gemeenten op onderdelen 5 100 13 4,1
overige planplichtige gemeenten 80 61 6 4,1
overige niet-planplichtige gemeenten 22 36 5 3,9
(n) (129) (59) (7) (4,9)

Bron: SCP (GOA'99)

In iets minder dan de helft (52%) van de gemeenten is er een ambtelijk coördinator
onderwijsachterstandenbeleid, voornamelijk in die gemeenten die al langere tijd
ervaring hebben met onderwijsvoorrangsbeleid. Meestal betreft het een ambtenaar
van de afdeling waar zowel onderwijs als welzijn onder vallen (54%), soms een
ambtenaar welzijn (6%), vaker een ambtenaar van de afdeling of gemeentelijke
dienst onderwijs (35%). De veronderstelling luidt dat de aanwezigheid van zo'n
GOA-coördinator het beleid een positieve impuls kan geven.

2.6 Conclusies

Het bestrijden en voorkomen van de negatieve effecten van sociale, economische en
culturele omstandigheden op de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van leerlin-
gen, is de centrale doelstelling van het recentelijk gestarte gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid. Sinds een paar decennia wordt getracht om deze achterstands-
problematiek in het onderwijs aan te pakken. Van 1986-1998 gebeurde dat via het
onderwijsvoorrangsbeleid. In het algemeen is geconstateerd dat van de effectiviteit
van het beleid nog weinig blijkt. Achterstandsbestrijding lijkt om een integrale
benadering te vragen waarbij de middelen doelgericht worden ingezet, daar waar ze
het hardst nodig zijn. Deze gedachte ligt ten grondslag aan de Wet gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (Inspectie van het onderwijs 1999). In het GOA-
beleid wordt getracht om op lokaal niveau gericht de problemen aan te pakken. 

Onderwijsachterstanden verschillen stelselmatig voor bepaalde categorieën
leerlingen. Met name allochtone leerlingen blijken een groter risico te lopen op
vertraging in hun schoolloopbaan en op een lager eindniveau in het onderwijs.
Maar ook onder autochtone leerlingen komen onderwijsachterstanden voor. Verder
verschilt de problematiek van school tot school. De scholen en leerlingen die met
onderwijsachterstanden te maken hebben, zijn bovendien niet gelijk gespreid over
het land. Met name in de vier grote steden concentreert de problematiek zich.
Onderwijsachterstanden zijn hier vaak onderdeel van een meer algemene
achterstandsproblematiek.
De verwachting van het GOA-beleid is dat een samenhangende aanpak gericht op
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een aantal cruciale momenten in de opvoeding en scholing van kinderen tot
gewenst resultaat zal leiden. De doelstellingen van het landelijke beleidskader zijn
niet alleen gericht op het daadwerkelijk bestrijden van de achterstanden, maar ook
op het realiseren van een samenwerking tussen onderwijs en andere sectoren.
Inhoudelijk richt het beleid zich op de voor- en vroegschoolse periode, het beheer-
sen van de Nederlandse taal, een vermindering van verwijzing naar het speciaal
onderwijs, een vermindering van schooluitval, evenredige deelname van doel-
groepen aan het onderwijs, en het effectief volgen en registreren van lokale
ontwikkelingen (monitoring). De ontwikkelingen in het GOA-beleidsproces zijn
het onderwerp van dit onderzoek.

De centrale vragen van het onderzoek naar het GOA-beleidsproces zullen worden
beantwoord op grond van de resultaten van een survey onder alle gemeenten. De
hoge respons van 75% garandeert een betrouwbaar beeld van de stand van zaken
rond het GOA. Het beeld is in hoofdzaak gebaseerd op de gegevens van in totaal
221 gemeenten die planplichtig zijn en/of GOA-beleid voeren. De gegevens hebben
betrekking op de situatie van gemeenten in de periode december 1998 tot maart
1999.
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Boef-van der Meulen et al. (1993 en 1995), het Sociaal en Cultureel Rapport (SCP 1996 en 1998),1

Evaluatie sociale vernieuwing. Het eindrapport (Van der Wouden et al. 1994). 
Tesser et al. (1996 en 1997).2

Mulder (1996) schetst uitgebreid de geschiedenis van het onderwijsachterstandenbeleid door te starten3

bij het onderzoek van Van Heek (1968), dat ertoe heeft bijgedragen dat ongelijkheid in en door het
onderwijs in toenemende mate wordt beschouwd als maatschappelijk inefficiënt en sociaal
onrechtvaardig (Mulder 1996: 4).Vanaf die tijd zijn onderwijsachterstanden in meerdere of mindere
mate onderwerp van beleid geweest. 

Noten
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3  FASE VAN HET ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID

3.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven is per 1 augustus 1998 het landelijke onderwijs-
voorrangsbeleid (OVB) overgegaan in het gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid (GOA). Van de gemeenten verlangt deze decentralisatie van diverse
bevoegdheden en middelen een grote aanpassing. De gemeente krijgt in een
specifieke uitkering de beschikking over de middelen zoals die werden toegekend
aan de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden. Bovendien ziet de gemeente er
voortaan op toe dat de 'schoolgebonden' middelen (de zogenoemde gewichten-
gelden in het basisonderwijs en de zogenoemde CUMI-gelden in het voortgezet
onderwijs) voor onderwijsachterstandsbestrijding worden ingezet. Het doel van het
onderwijsachterstandenbeleid is hetzelfde gebleven als dat van het onderwijsvoor-
rangsbeleid. Maar nu zijn het de gemeenten en scholen die meer beleidsruimte
krijgen om de onderwijsachterstanden van leerlingen aan te pakken.

In het beleidsproces GOA zijn verschillende fasen te onderscheiden.
Een belangrijke fase van het beleid vormt het maken van een beleidsplan dat door
de gemeenteraad wordt vastgesteld. Het plan is bedoeld om samenhang in het
lokale onderwijsachterstandenbeleid aan te brengen.
Om richting te geven aan het beleid van gemeenten en de samenhang met het
landelijke beleid te bewaren, legt de rijksoverheid in een landelijke beleidskader
(LBK) de prioriteiten van het onderwijsachterstandenbeleid vast. Het is een beleid
op hoofdlijnen, dat evenwel duidelijk richtinggevend dient te zijn voor het lokale
onderwijsachterstandenbeleid. De rijksoverheid blijft namelijk verantwoordelijk
voor het resultaat van het landelijke beleid. 
Binnen het LBK kunnen de gemeenten hun eigen onderwijsachterstandsplan
opstellen en daarin zelf lokaal specifieke accenten aanbrengen. Het plan wordt voor
vier jaar vastgesteld; het eerste plan geldt tot 1 augustus 2002. In het plan staat
aangegeven hoe de gemeente en de scholen de onderwijsachterstanden zullen
aanpakken, welke maatregelen daartoe worden genomen en op welke wijze de
middelen zullen worden ingezet. 

Dit gemeentelijk plan dient tot stand te komen in een zogenoemd op overeenstem-
ming gericht overleg (OOGO). De gemeente neemt veelal het voortouw om samen
met de scholen vorm te geven aan dit overleg en om de daaruit resulterende besluit-
vorming vast te leggen in het plan. Voorafgaand aan dit OOGO heeft er veelal een
inventarisatie van de lokale problematiek plaatsgevonden. Deze lokale situatie-
schets vormt mede de basis van het onderwijsachterstandsplan. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven in welke fase van de beleidscyclus de gemeenten
thans verkeren. Het is het resultaat van de inspanningen van gemeenten - met en
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soms ook zonder planverplichting - in de periode vanaf de invoering van de wet in
augustus 1998 (of eerder) tot eind januari 1999. Hoewel in de praktijk deze volg-
orde niet altijd gevolgd wordt, kunnen de volgende fasen in de GOA-beleidscyclus
worden onderscheiden:
1. inventarisatie en analyse
2. ontwerp GOA-plan
3. vaststelling van het GOA-plan
4. uitwerking en bekostiging
5. toezicht en vastlegging
6. monitoring en evaluatie.

Welke vorderingen hebben de gemeenten gemaakt met het lokaal vormgeven aan
het onderwijsachterstandenbeleid? In welke fase van het beleidsproces verkeren ze?
Hier wordt beschreven op welke wijze de gemeenten inhoud geven aan het op
overeenstemming gerichte overleg en tot welke resultaten dit planvormingsproces
heeft geleid. Een belangrijk constituerend element in de lokale plannen vormt het
landelijke beleidskader. Hoe waarderen gemeenten die met de plannen aan de slag
zijn gegaan dit landelijke beleidskader? En meer in het algemeen: welke knelpun-
ten ervaren de gemeenten rond de invoering van het gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid?
Eén mogelijk knelpunt is de aan gemeenten opgelegde verplichting tot monitoring
van de resultaten van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Aan dit
onderwerp wordt een aparte paragraaf besteed (§ 3.5). In de laatste paragraaf van
het hoofdstuk wordt kort de globale balans opgemaakt over de vorderingen van
gemeenten in de GOA-beleidscyclus.

3.2 Vorderingen van de gemeenten

3.2.1 Planplichtige gemeenten

Gemeenten waar de doeluitkering van het rijk voor het aanpakken van onderwijs-
achterstanden en de gelden op basis van de gewichtenregeling voor het basisonder-
wijs en de CUMI-regeling voor het voortgezet (speciaal) onderwijs (de 'school-
gebonden' middelen) het bedrag van 250.000 gulden te boven gaan, zijn verplicht
per 1 augustus 1998 een onderwijsachterstandsplan op te stellen. Gemeenten die
beneden dit bedrag blijven zijn daartoe niet verplicht. Wel dienen zij als ze
gemeentelijke middelen inzetten voor achterstandsbestrijding (de doeluitkering en
eventuele eigen middelen) een zogenoemd planvervangend besluit vast te stellen. 
Het voordeel voor gemeenten die, zonder dat zij daartoe verplicht zijn, toch een
plan opstellen is dat het een gebundelde inzet van achterstandsmiddelen beter
mogelijk maakt. Indien de gemeenten volstaan met een besluit in plaats van een
plan, dan bepaalt de school hoe de middelen worden ingezet. Deze bestedingen
dienen wel plaats te vinden volgens de doelstellingen zoals die in het besluit zijn
vastgelegd, maar de scholen geven inhoud aan de operationalisering van die
doelstellingen. 
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De gemeenteraad moet vervolgens besluiten over het plan, dat voor een periode van
vier jaar geldt. Het plan moet de samenhang en de continuïteit in het onderwijs-
achterstandenbeleid waarborgen. Bovendien moet in het plan worden aangegeven
hoe de gemeente de resultaten van het lokale beleid zal vaststellen.

Er zijn momenteel 225 planplichtige gemeenten in Nederland; dat is 41% van het
totaalaantal gemeenten. Van de 404 gemeenten in dit onderzoek zeggen
156 gemeenten planplichtig te zijn (39% van de respons). Vijf gemeenten weten
niet of zij een planverplichting hebben en de overige 240 gemeenten geven aan niet
planplichtig te zijn.1

In iets meer dan de helft van de onderzoeksgemeenten wordt momenteel onderwijs-
achterstandenbeleid gevoerd. Een kwart van de gemeenten zegt geen beleid op dit
terrein te voeren en de overige gemeenten zijn van plan binnenkort te starten met
onderwijsachterstandenbeleid (tabel 3.1). 

Tabel 3.1 GOA-beleid in planplichtige en niet-planplichtige gemeenten, 1999 (in procenten)

planplichtig niet-planplichtig alle gemeenten (n)

voert nu GOA-beleid 90 26 51 (205)
geen GOA-beleid % 41 25 (100)
nu geen GOA-beleid; binnenkort wel 10 33 24 (94)
totaal 100 100 100 (399)

Bron: SCP (GOA'99)

Van de 156 - volgens eigen opgaaf - planplichtige gemeenten voert op dit moment
90% een lokaal onderwijsachterstandenbeleid. De overige planplichtige gemeenten
geven aan binnenkort te starten met het beleid. 
Maar ook in 26% van de niet-planplichtige gemeenten wordt onderwijsachter-
standenbeleid gevoerd. Bovendien geeft nog eens 33% aan dat er binnenkort wordt
gestart met GOA-beleid.2

3.2.2 Opstellen van het plan

In het najaar van 1996 heeft Regioplan met het oog op de aangekondigde decentra-
lisatie van het onderwijsachterstandenbeleid een eerste inventariserend onderzoek
uitgevoerd naar de vorderingen van gemeenten met het opstellen van een beleids-
plan GOA (Blees-Booij en Van der Vegt 1997). Hieruit bleek de geringe voortva-
rendheid van gemeenten om met plannen aan de slag te gaan. Wel onderscheidden
de grote gemeenten zich duidelijk van kleinere planplichtige gemeenten door in
een vroeg stadium reeds voorbereidingen te treffen voor het opstellen van een plan. 
In een eveneens inventariserend onderzoek van de Onderwijsbonden CNV onder
Nederlandse gemeenten in september 1998 (kort na het van kracht worden van de
wet GOA) bleek slechts de helft van de gemeenten te voldoen aan de wettelijke
verplichting tot het vaststellen van een plan of een besluit (Van der Toren en Van
Petersen 1998).
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In februari 1999 heeft Sardes in opdracht van het ministerie van OC&W een
zogenoemde: quick scan gemaakt van een aantal van de gemeentelijk onderwijs-
achterstandsplannen. Hieruit blijkt dat vrijwel alle door het bureau onderzochte
plannen tot stand zijn gekomen in het voorjaar van 1998 en zijn goedgekeurd in de
raadsvergadering van juni of juli, vlak voor het zomerreces. Sardes stelt dat veel
gemeenten de tijd waarschijnlijk parten heeft gespeeld en dat mede daarom veelal
is gekozen voor een zogenoemd groeimodel in de plannen. Dit betekent dat het
plan beleidsmatig weliswaar geldig is voor de gehele eerste planplichtige periode
(tot augustus 2002), maar dat vooral voor het eerste jaar de maatregelen en
middelen in concrete activiteiten zijn uitgewerkt (Van Rossum et al. 1999: 6). 

Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeenten inmiddels vorderingen maken. Van de
planplichtige onderzochte gemeenten heeft 89% een plan opgesteld. Overigens
heeft ook 15% van de niet-planplichtige gemeenten een GOA-plan opgesteld en
zegt nog eens 18% daar mee bezig te zijn. Bijna een half jaar na de invoering van
de wet-GOA hebben bijna alle grote steden het plan gereed. Ook de vijf gemeenten
die op onderdelen participeren in het grotestedenbeleid - maar nog niet tot de G25
gerekend worden - zijn zo ver (tabel 3.2).3

Tabel 3.2 Opstellen van het GOA-plan, naar gemeentetype, 1999 (in absolute aantallen)

plan opgesteld bezig met plan geen plan (n)

G4 4 % % (4)
G21 17 1 % (18)
G-gemeenten op onderdelen 5 % % (5)
overige planplichtige gemeenten 115 17 9 (141)
overige niet-planplichtige gemeenten 36 41 156 (233)
totaal 177 59 165 (401)

Bron: SCP (GOA'99)

Niet alleen de grote steden, maar ook de (andere) gemeenten die deel uitmaakten
van de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden zijn verder gevorderd in de plan-
vorming dan gemeenten die daar niet toe behoren.  In totaal is in 177 gemeenten4

een plan opgesteld en zijn nog eens 59 gemeenten daarmee bezig. 

In de eerdergenoemde quick scan van Sardes wordt gesteld dat de meeste gemeen-
ten hebben gekozen voor een variant van het GOA-plan die globaal is en waarin
richtinggevende afspraken zijn gemaakt over het beleid, de voorgenomen maat-
regelen en de middelen die daartoe (maximaal) zullen worden ingezet. De instel-
lingen en scholen kunnen plannen indienen, die de gemeente vervolgens al dan niet
honoreert. De andere, veel minder vaak gekozen variant betreft een volledig
uitgewerkt plan waarin precies is vastgelegd welke scholen en instellingen subsidie
krijgen voor de uitvoer van welke projecten. Verder heeft een aantal kleinere
gemeenten een plan vastgesteld voor een afwijkende periode van één of twee jaar.
Vooral in de grote steden kiest men voor een jaarlijkse uitwerking van het plan
(Van Rossum et al. 1999: 6).
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Het kost de gemeenten kennelijk veel tijd (en moeite) om een plan op te stellen. Het
is ook de vraag of het per gemeente opstellen van een plan wel zo efficiënt is (Van
Langen en Portengen 1999). De Onderwijsraad wees in een vroeg stadium van het
voorbereiden van de wet GOA reeds op dit probleem waarvoor kleinere gemeenten
zich geplaatst zien. In een reactie op de Onderwijsraad stellen de staatssecretaris en
ministers dat zij de mening van de raad delen dat ook voor kleinere gemeenten het
voeren van onderwijsachterstandenbeleid van belang is. De mogelijkheid van
samenwerking tussen (kleinere) gemeenten die de wet biedt, dient door gemeenten
dan ook zorgvuldig overwogen te worden, aldus de rijksoverheid. In de voorlichting
aan gemeenten is vervolgens gewezen op deze mogelijkheid. 
Regioplan constateert dat van de gemeenten die eind 1996 nog geen plan hadden
ontwikkeld, ongeveer vijftig gemeenten het voornemen hadden om een GOA-plan
in samenwerking met andere gemeenten op te stellen; een aantal andere gemeenten
overwoog deze mogelijkheid nog (Blees-Booij en Van der Vegt 1997). 
In dit onderzoek blijkt dat slechts twee gemeenten die in januari 1999 nog niet zelf
een plan hebben opgesteld, dit in samenwerking met één of meer andere gemeenten
zullen doen.

3.2.3 Fasen van de beleidscyclus

De gemeenten verkeren in verschillende fasen van de beleidscyclus (tabel 3.3). De
meeste gemeenten zijn op dit moment bezig met de uitwerking en bekostiging van
het GOA-beleid. Uit de antwoorden blijkt eveneens dat in veel gemeenten ver-
schillende fasen naast elkaar verlopen. Het is opvallend dat bijna een half jaar na
het van kracht worden van de wet GOA de helft van de gemeenten aangeeft nog
(mede) in een inventariserende fase van het beleid te verkeren. 

Tabel 3.3 Fasen GOA-beleidscyclus, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

1. inventarisatie en analyse 117 51
2. ontwerp GOA-plan 81 35
3. vaststelling van het GOA-plan 87 38
4. uitwerking en bekostiging 150 65
5. toezicht en vastlegging 54 24
6. monitoring en evaluatie 41 18
totaal 220 100

Bron: SCP (GOA'99)

In tabel 3.4 worden de vorderingen van de gemeenten weergegeven. De linker-
kolom geeft aan tot welke beleidsfase ze (mede) gekomen zijn en de rechterkolom
geeft het aantal van de hier onderscheiden fasen aan die ze reeds doorlopen hebben. 
Slechts weinig gemeenten zijn al toe aan de fase van toezicht houden en vastleg-
ging of houden zich actief bezig met de monitoring en evaluatie van het beleid.
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Tabel 3.4 Vorderingen van gemeenten in het GOA-beleid, 1999 (in procenten)

gevorderd tot fase: aantal doorlopen fasen beleidscyclus

1. inventarisatie en analyse 14 1 inventarisatie en analyse 40
2. ontwerp GOA-plan 8 2. ontwerp GOA-plan 20
3. vaststelling van het GOA-plan 10 3. vaststelling van het GOA-plan 20
4. uitwerking en bekostiging 40 4. uitwerking en bekostiging 12
5. toezicht en vastlegging 10 5. toezicht en vastlegging 4
6. monitoring en evaluatie 18 6. monitoring en evaluatie 4
totaal 100 totaal 100

Bron: SCP (GOA'99)

De grote steden zijn het verst gevorderd met het GOA-beleid (tabel 3.5). Ook de
gemeenten die tot de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden behoren en die dus al
enige jaren ervaring hebben met onderwijsachterstandenbeleid (dan wel onderwijs-
voorrangsbeleid) zijn verder in het beleidsproces. De aanwezigheid in een gemeen-
te van een coördinator onderwijsachterstandenbeleid is eveneens bevorderlijk voor
het verloop van het beleidsproces. Deze gemeenten liggen voor op gemeenten die
nog geen ervaring met het beleid hebben of waar een ambtelijke coördinator
ontbreekt.

Tabel 3.5 Aantal doorlopen beleidsfasen GOA, naar gemeentetype, 1999

gemiddeld standaardafwijking aantallen

G4 2,7 1,3 4
G21 3,5 1,3 16
G-gemeenten op onderdelen 2,8 1,1 5
overige planplichtige gemeenten 2,5 1,4 125
overige niet-planplichtige gemeenten 2,1 1,3 40
totaal 2,5 1,4 190

Bron: SCP (GOA'99)

3.3 Het op overeenstemming gerichte overleg (OOGO)

3.3.1 Betrokken instellingen

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 over-
leg (De gemeente uw partner, 1998). 
In 202 gemeenten heeft er inderdaad een op overeenstemming gericht overleg
plaatsgevonden; dat is 89% van de gemeenten waar GOA-beleid gevoerd wordt.
Het OOGO heeft volgens de gemeenten veelal het karakter van een duurzaam
overleg- of samenwerkingsverband en is dus niet een min of meer eenmalige
gebeurtenis die nu eenmaal binnen het GOA dient plaats te vinden. 
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De categorieën scholen die betrokken zijn bij het overleg zijn in iedere gemeente de
basisscholen; in 125 gemeenten zijn het tevens de scholen voor het voortgezet
onderwijs (niet alle gemeenten hebben één of meer scholen voor voortgezet onder-
wijs), en in 90 gemeenten ook de scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs.
Opvallend vaak zijn ook niet-achterstandsscholen, dat wil zeggen scholen die niet
aan de criteria voldoen om middelen voor het bestrijden van onderwijsachter-
standen te ontvangen, bij het overleg betrokken. Dit is in 94% van de gemeenten
het geval. 

Van de in het overleg betrokken categorieën scholen zijn meestal alleen de besturen
van de scholen aanwezig (tabel 3.6). Een paar gemeenten wijken af door een aparte
overlegstructuur voor het openbaar en voor het bijzonder onderwijs, of door andere
vormen van bestuurlijk overleg.
Eén gemeente zegt dat de leden van de medezeggenschapsraad van het openbaar
onderwijs aan het overleg deelnemen. 

Tabel 3.6 In het OOGO betrokken partijen, 1999 (in absolute aantallen)

besturen 103
schoolleiding 14
beide 79
anders 2
(n) (198)

Bron: SCP (GOA'99)

Er heeft vrijwel geen samenwerking plaatsgevonden tussen gemeenten in het 
OOGO. Slechts in zes kleine gemeenten en in één randgemeente is dat het geval.

Naast scholen kunnen gemeenten - afhankelijk van de lokale situatie - ervoor
kiezen om ook andere instellingen of organisaties te betrekken bij het onderwijs-
achterstandsplan. In het onderwijsvoorrangsbeleid was eveneens voorzien in een
structuur waarin welzijnsinstellingen en scholen samenwerkten. Op basis van de
inhoudsanalyse van de gemeentelijke beleidsplannen constateert Sardes dat het
OOGO in 90% van de gemeenten een zaak is van gemeente en schoolbesturen,
waar geen andere instellingen bij worden betrokken. Wel werd in de grote steden
incidenteel de schoolbegeleidingsdienst of bijvoorbeeld een Stichting Welzijn tot
het overleg toegelaten (Van Rossum et al. 1999: 5).

Dat diverse instellingen en organisaties wel betrokken zijn bij de totstandkoming
van de onderwijsachterstandsplannen, blijkt uit dit onderzoek. 
Van de onderwijsondersteunende instellingen en organisaties (nummers 1 tot en
met 6 uit tabel 3.7) zijn de schoolbegeleidingsdienst en de leerplichtambtenaar het
meest betrokken bij de totstandkoming van de GOA-plannen. Ook organisaties die
zich richten op de voorschoolse periode en de kinderopvang zijn in grote mate
betrokken bij de totstandkoming van de GOA-plannen.
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Instellingen die zich bezighouden met hulpverlening, zorg en maatschappelijk
werk (nummers 9 tot en met 16 uit tabel 3.7) zijn veel minder vaak betrokken bij de
plannen. De GG&GD en organisaties voor jongeren- en jeugdhulpverlening
worden in deze categorie van organisaties het meest geraadpleegd. Van de organi-
saties op het terrein van cultuur, sport en recreatie (nummers 19 tot en met 24 in de
tabel) zijn de bibliotheken het meest betrokken bij de plannen. 
Politie en justitie zijn zeer beperkt bij de plannen betrokken. 

Tabel 3.7 (Welzijns)instellingen en organisaties betrokken bij het totstandkomen van het
onderwijsachsterstandsplan, 1999

aantallen procenten % van de gemeenten

onderwijsondersteuning
1. Regionale Meld- en Coördinatiecentra (RMC) 74 5 38
2. Regionale Opleidingencentra (ROC) 62 4 32
3. schoolmaatschappelijk werk 38 2 19
4. de leerplichtambtenaren 133 8 68
5. de schoolbegeleidingsdiensten 141 9 72
6. de onderwijsvoorrangsgebied coördinatoren 86 6 44
voorschools en kinderopvang
7. organisaties voor kinderopvang 101 7 52
8. organisaties voor peuterspeelzaalwerk 151 10 77
hulpverlening, zorg en maatschappelijk werk
9. hulpverleningsinstanties 65 4 33
10. organisaties voor jongerenwerk 83 5 43
11. consultatiebureaus voor alcohol en drugs 13 1 7
12. GG(of G)D's 84 6 43
13. RIAGG's 16 1 8
14. organisaties voor maatschappelijk werk 63 4 32
15. HALT 23 1 12
16. instellingen jeugdhulpverlening 71 5 36
politie en justitie
17. politie 38 2 19
18. justitie 4 . 2
cultuur, sport en recreatie
19. bibliotheken 90 6 46
20. buurt- en clubhuizen 41 3 21
21. culturele centra/muziekscholen 21 1 11
22. sportverenigingen 15 1 8
23. categorale organisaties, bv.

allochtonenverenigingen, moskeeën 46 3 24
24. speeltuinverenigingen 2 1
overig
25. arbeidsbureaus 20 1 10
26. overige organisaties 30 2 15
(aantal gemeenten) = (129)

Bron: SCP (GOA'99)

Gemeenten die een specificatie van het type organisatie of instelling hebben
opgegeven betrekken gemiddeld zo'n elf actoren bij de GOA-plannen. In totaal zijn
er gemiddeld, naast de gemeente en scholen zelf, zo'n acht andere organisaties en
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instellingen betrokken bij het totstandkomen van het gemeentelijk onderwijsachter-
standsplan betrokken.

In kleine gemeenten zijn dat minder organisaties dan in de grote steden (tabel 3.8).

Tabel 3.8 Aantal bij de GOA-plannen betrokken instellingen, naar gemeentetype, 1999

gemiddeld standaardafwijking aantallen

G4 9,2 4,9 4
G21 10,2 5,3 18
G-gemeenten op onderdelen 15,4 5,0 5
overige planplichtige gemeenten 8,2 4,9 115
overige niet-planplichtige gemeenten 5,1 4,0 33
totaal 8,0 5,1 175

Bron: SCP (GOA'99)

Hoewel het de gemeenten dus vrijstaat om naast de scholen ook andere instellingen
erbij te betrekken, heeft dit niet in vrijblijvendheid geresulteerd. De conclusie van
Van Rossum et al. (1999) dat het GOA slechts een zaak van gemeente en school-
besturen is, lijkt alleen op te gaan voor het OOGO, maar dus niet voor het gehele
proces van planvorming. Ook een inventarisatie uitgevoerd door het CNV laat zien
dat verschillende organisaties betrokken zijn bij de vaststelling van het GOA-plan.
Uit het CNV-onderzoek blijkt dat in 136 gemeenten medezeggenschapsraden bij de
plannen betrokken zijn en dat in 5 tot 20 gemeenten bovendien de onderwijsvak-
organisaties, werkgeversorganisaties of de vakcentrales een rol speelden (Van der
Toren en Van Petersen 1998). 

3.3.2 Benutte netwerken

Twee derde van alle gemeenten heeft voor het opstellen van het onderwijsachter-
standenbeleidsplan gebruikgemaakt van een bestaand netwerk van betrekkingen of
samenwerkingsverbanden met andere instellingen of gemeenten (tabel 3.9). Vooral
de contacten die voortvloeien uit de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden en het
reguliere directeurenoverleg fungeren als een netwerk waarin gemeenten de
beleidsplannen hebben voorbereid. 

Tabel 3.9 Benutte netwerken/infrastructuur bij het opstellen van het onderwijsachterstandenbeleidsplan, 1999
(in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

netwerk voortvloeiend uit de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden 87 65
regionale samenwerkingsverbanden van Weer samen naar school 42 32
netwerk voortvloeiend uit sociale-vernieuwings/achterstanden- of grotestedenbeleid 32 24
Regionale Meld- en Coördinatiecentra (RMC) 36 27
reguliere directeurenoverleg 72 54
(n) (133) (100)

Bron: SCP (GOA'99)
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De meeste onderzochte gemeenten behoren overigens tot de voormalige onderwijs-
voorrangsgebieden (66%). Het gemiddelde aantal jaren ervaring dat deze gemeen-
ten hebben met het onderwijsvoorrangsbeleid is 6,5. Sommige gemeenten zijn vrij
recent gestart, andere gemeenten voeren al vanaf de start in de jaren zeventig beleid
op dit terrein. In de gemeenten die al langere tijd ervaring hebben met onderwijs-
voorrangsbeleid is veelal een ambtelijk coördinator GOA aanwezig. Meestal is dat
een ambtenaar van de afdeling waar zowel onderwijs als welzijn onder valt (54%)
of een ambtenaar van de afdeling of gemeentelijke dienst onderwijs (35%); soms is
het een ambtenaar welzijn (6%). 
De gemeenten die tot de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden behoren, betrek-
ken meer instellingen en organisaties bij de planvorming dan andere gemeenten
met een planverplichting. In de voormalige OVB-gemeenten zijn dat gemiddeld
negen organisaties en instellingen; in de overige gemeenten zijn dat er gemiddeld
zes.

3.3.3 Overeenstemming bereikt

Indien het weliswaar daarop gerichte overleg niet tot een daadwerkelijke over-
eenstemming leidt tussen de betrokken partijen, bestaat de mogelijkheid om een
advies aan de Onderwijsraad te vragen. Het verzoek aan de gemeente om de raad
om advies te vragen kan op initiatief van één of meer van de betrokken actoren in
het overleg gebeuren. Het gemeentebestuur is vervolgens verplicht de raad om
advies te vragen, maar kan wel zelf het tijdstip bepalen waarop het advies ingewon-
nen wordt. De Onderwijsraad brengt binnen een maand advies uit over het plan.
Het gemeentebestuur stelt het plan vast en maakt dit bekend met daarbij gesloten
het advies van de Onderwijsraad. Indien is afgeweken van het advies, moeten een
toelichting en motivatie worden gegeven (De gemeente uw partner, 1998).

In negen gemeenten kon men in het OOGO niet tot overeenstemming komen over
het beleidsplan. Geen van deze gemeenten heeft evenwel de Onderwijsraad om
advies gevraagd. De meningsverschillen spitsen zich niet toe op één enkel punt,
maar hebben zowel betrekking op de in het plan genoemde thema's, doelgroepen,
doelstellingen en de inzet van middelen als op het voorgestelde tijdschema. 
In vier gemeenten die overigens wel in het OOGO overeenstemming over het
beleidsplan hebben bereikt, heeft de besluitvorming in de gemeenteraad tot wijzi-
ging van het GOA-plan geleid. In alle andere gemeenten heeft de gemeenteraad het
plan ongewijzigd aangenomen.

3.4 Oordeel landelijke beleidskader (LBK)

3.4.1 Inleiding

Destijds is het Besluit landelijke beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstanden-
beleid in conceptvorm besproken met gemeentebesturen, wetenschappers en
praktijkdeskundigen, om het draagvlak voor en de praktische bruikbaarheid van het
beleidskader na te gaan (LBK, Nota van toelichting, 1998). Die gesprekken leidden 
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uiteindelijk tot een definitieve tekst, die aan de Kamer is voorgelegd als bijlage bij
de nota. 
De gemeenten die planplichtig zijn, hebben inmiddels goeddeels hun lokale onder-
wijsachterstandsplannen opgesteld. Het landelijke beleidskader bood het stramien
en de grenzen waarbinnen zij hun beleid kunnen bepalen. In deze paragraaf
worden de ervaringen van gemeenten met het landelijke beleidskader beschreven
en de knelpunten geïnventariseerd die zij door de decentralisatie van het onderwijs-
achterstandenbeleid ervaren.

3.4.2 Meningen van gemeenten over het landelijke beleidskader

Het oordeel over het landelijke beleidskader is niet eensluidend. De helft van de
gemeenten laat zich weliswaar positief uit over het landelijke beleidskader, maar
een kwart van de gemeenten geeft aan dat het beleidskader te weinig richting-
gevend is voor een lokaal specifieke invulling van het beleid (tabel 3.10).
In de categorie 'ander oordeel' uit de tabel worden meningen geuit over het lande-
lijke beleidskader, als: "een goed bedoeld, maar slecht geformuleerd gedrocht";
"niet helder: de doelstellingen zijn heel verschillend van niveau; monitoring is
bijvoorbeeld geen doelstelling maar een middel om andere doelen te realiseren";
"het zijn te veel doelstellingen op te veel verschillende niveaus". 

Tabel 3.10 Oordeel over het LBK, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

een heldere structurerende richtlijn bij het ontwikkelen van lokale beleidsplannen 107 51
een weliswaar helder maar te algemeen geformuleerd kader dat geen houvast biedt bij
het maken van lokale beleidsplannen 54 26
een als dwingend ervaren kader dat weinig ruimte laat voor eigen beleid (gepland of in
uitvoering) en/of niet aansluit bij de lokale situatie 13 6
ander oordeel 35 17
(n) (209) (100)

Bron: SCP (GOA'99)

3.4.3 Ervaren knelpunten

Een mogelijke spanning in het gedecentraliseerde onderwijsachterstandenbeleid
betreft de verhouding tussen gemeente en rijk. Enerzijds zijn de mogelijkheden
voor gemeenten toegenomen om een lokaal en geïntegreerd
onderwijs(achterstanden)beleid te ontwikkelen dat is toegesneden op de specifieke
lokale situatie; anderzijds blijft de rijksoverheid landelijk bezien verantwoordelijk
voor een adequate beleidsvoering om de achterstanden aan te pakken. En daarnaast
speelt uiteraard de autonomie van scholen een rol. Spanningen kunnen zich
bovendien voordoen aangezien de gemeente enerzijds verantwoordelijk is voor het
lokale beleid en anderzijds veelal het bestuur vormt van het openbaar onderwijs;
over het bijzonder onderwijs heeft de gemeente geen jurisdictie. 
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De meeste gemeenten (62%) zeggen knelpunten te ervaren als gevolg van de
decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid. 
Slechts 9 gemeenten zeggen dat deze knelpunten een gevolg zijn van de situatie in
hun gemeente; 59 gemeenten schrijven de problemen uitsluitend op conto van de
landelijke overheid en de overige 133 gemeenten zien 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 (De gemeente uw partner, 1998)", heeft 80% van
de gemeenten financiële problemen bij het invulling geven aan een lokaal onder-
wijsachterstandenbeleid volgens de GOA-wet. De tijd die men hiervoor heeft
gekregen is evenmin toereikend voor 42% van de gemeenten. Bovendien ontbreekt
in een kwart van de gemeenten naar eigen zeggen de deskundigheid om de wet
goed ten uitvoer te kunnen brengen.

Tabel 3.11 Knelpunten GOA, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

het beschikbaar gestelde budget 109 80
de beschikbare deskundigheid 33 24
het aangegeven tijdschema 57 42
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) 

Het aantal knelpunten dat gemeenten ervaren verschilt niet voor de grote steden of
de kleinere gemeenten (tabel 3.11). De expertise waar gemeenten over kunnen
beschikken die al langer onderwijsachterstandenbeleid (toen: onderwijsvoorrangs-
beleid) voeren, lijkt evenmin van invloed op een probleemloze beleidsimplemen-
tatie. Wel biedt deze expertise de gemeenten een voorsprong in het doorlopen van
beleidsfasen. In het algemeen geldt dat naarmate gemeenten meer knelpunten
noemen zij ook minder ver gevorderd zijn met het beleid.
Er zijn wel verschillen naar het soort knelpunt dat de verschillende gemeenten
ervaren. De kleinere gemeenten noemen bijvoorbeeld het ontbreken van deskundig-
heid als een belangrijke hindernis, terwijl dit bij de grote steden nauwelijks tot
problemen leidt. 
In de laatste categorie van tabel 3.11 ('andere knelpunten') worden problemen
genoemd die samenhangen met de monitorverplichting; de gemeenten zien niet hoe
ze kunnen voldoen aan deze verplichting zonder duidelijke criteria voor een
monitoringsysteem. 
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3.5 Evaluatie en monitoring

De GOA-wet schrijft voor dat op lokaal niveau er een registratie (monitoring) dient
plaats te vinden van de gegevens betreffende de instroom, doorstroom en uitstroom
van (doelgroep)leerlingen in scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (speciaal)
voortgezet onderwijs, (secundair) beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Ook
gegevens over de verwijzing naar het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal
onderwijs en verzuim- en uitvalgegevens dienen geregistreerd te worden.
Slechts 43 gemeenten hebben een start gemaakt met de monitoring van het
onderwijs in de gemeente (tabel 3.12).

Tabel 3.12 Stand van zaken rond monitoring, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

er is reeds een start gemaakt met een monitor van het onderwijs 43 20
het opstarten van een monitor is voorlopig uitgesteld 159 73
de gemeente is niet van plan een monitor op te starten 16 7
(n) (218) (100)

Bron: SCP (GOA'99) 

Het zijn vooral de kleine gemeenten die voorlopig nog niet starten met monitoring.
Van de onderzochte grote steden zijn de meeste wel gestart met monitoring 
(tabel 3.13).

Tabel 3.13 Stand van zaken monitoring, naar gemeentetype, 1999 (in absolute aantallen)

gestart voorlopig uitgesteld starten niet totaal

G4 4 % % 4
G21 13 4 1 18
G-gemeenten op onderdelen 1 4 % 5
overige planplichtige gemeenten 22 97 2 121
overige niet-planplichtige gemeenten 3 30 6 39
(n) (43) (135) (9) (187)

Bron: SCP (GOA'99)

Men wil het beleid evalueren en de ontwikkelingen volgen, maar toch ziet
driekwart van de gemeenten ook de beperkingen van monitoring (tabel 3.14).
Gemeenten vinden het relevant om naast de gegevens van de eigen gemeente ook
over een landelijk beeld te kunnen beschikken.

En juist aan criteria bij het opzetten van eigen monitoring die een landelijke
vergelijking mogelijk maken, ontbreekt het. Het ontbreken van dergelijke adviezen
doet sommige gemeenten dan ook afzien van een investering in het opzetten van
gemeentelijke monitoring. Wel hebben de grote steden, na twee jaar overleg, het
voortouw genomen om tot onderlinge afstemming van te verzamelen gegevens voor
gemeentelijke monitoring te komen.
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Tabel 3.14 Functies toegekend aan en de waardering van monitoring, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

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 3.15 Indicatoren kernmonitor G4-convenant

voorschools - deelname aan gesubsidieerde kinderopvang en peuterspeelzalen, naar etniciteit,
geslacht en leeftijd

- deelname aan gesubsidieerde opvoedingsondersteunende programma's, naar etniciteit,
geslacht en leeftijd

primair onderwijs - deelname aan vroegschoolse stimuleringsprogramma's, naar opleidingsniveau van de
ouders, etniciteit en geslacht

- verwijzing naar speciaal onderwijs/speciale school voor basisonderwijs, uitgesplitst naar
type speciaal onderwijs

- deelname aan speciaal onderwijs/speciale school voor basisonderwijs, naar etniciteit en
geslacht

- doubleren, naar wegingsfactor, etniciteit en geslacht
- CITO-eindtoetsprestaties, naar wegingsfactor, etniciteit en geslacht
- adviezen voor voortgezet onderwijs, naar wegingsfactor, etniciteit en geslacht
- doorstroom naar typen voortgezet onderwijs, naar wegingsfactor, etniciteit en geslacht
- absoluut en relatief verzuim, naar wegingsfactor, etniciteit en geslacht
- relatie tussen eindtoetsgegevens, vo-adviezen en doorstroom

voortgezet onderwijs - deelname schooltypen voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, naar
etniciteit en geslacht

- verzuim/voortijdig schoolverlaten, naar etniciteit en geslacht
- deelname aan leerwegen vmbo, profielen havo/vwo, naar etniciteit en geslacht
- op- en afstroom tussen schooltypen, naar etniciteit en geslacht
- doubleren, naar etniciteit en geslacht
- slaagpercentages per onderwijstype, naar etniciteit en geslacht
- doorstroom vervolgonderwijs, naar etniciteit en geslacht

beroepsonderwijs 
(bol en bbl) - instroom, naar etniciteit en geslacht

- deelname, naar onderwijssoort, etniciteit en geslacht
- slaagresultaten/startkwalificatie, naar etniciteit en geslacht
- behaalde startkwalificaties, naar etniciteit en geslacht
- voortijdig schoolverlaten, naar etniciteit en geslacht 

Bron: Uitleg, 3/10/27 januari 1999

De vier grote steden hebben begin 1999 zich in een convenant verplicht om, in
overleg met het ministerie, in de komende vier jaar een 'kernmonitor' te



47

ontwikkelen. Deze kernmonitor zou een te grote diversiteit in gegevens die worden
verzameld op gemeentelijk niveau moeten voorkomen en een landelijke evaluatieve
vergelijking van de gegevens mogelijk moeten maken. Dit dwingt de gemeenten
uiteraard om gemeenschappelijke indicatoren te kiezen. De bedoeling is dat de
kernmonitor uiteindelijk ook voor andere gemeenten dan de G4 ter beschikking
komt. De indicatoren die gevormd worden in deze overeenkomst tussen de G4 en
het ministerie zijn weergegeven in tabel 3.15.

De gemeenten die volgens dit onderzoek reeds een start hebben gemaakt met het
monitoren, richten zich eveneens op het soort gegevens dat ook in deze kern-
monitor verzameld wordt (tabel 3.16). Maar nu al is duidelijk dat lang niet alle
gemeenten dezelfde gegevens verzamelen. Zo worden in sommige gemeenten niet
alleen onderwijsgegevens benut, maar ook gegevens die betrekking hebben op het
lokale jeugdbeleid of gegevens die iets zeggen over de sociaal-economische positie
van wijken en buurten. 
Bovendien besteedt 20% van de gemeenten geen aandacht aan gegevens die betrek-
king hebben op de voorschoolse fase, zoals de deelname aan gesubsidieerde
kinderopvang en peuterspeelzalen of gesubsidieerde opvoedingsondersteunende
programma's. Deze gegevens maken wel deel uit van de kernmonitor. Opgemerkt
moet worden dat het hier slechts 41 gemeenten betreft die de gegevens kunnen
benoemen die zij voor de gemeentelijke monitor zullen verzamelen. 

Tabel 3.16 Gegevens die benut worden in de GOA-monitor, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

gegevens voorschoolse fase 33 80
gegevens basisonderwijs algemeen 40 98
gegevens voortgezet onderwijs algemeen 34 83
gegevens van de prestaties van doelgroepleerlingen 30 73
gegevens (verwijzing) speciaal onderwijs 38 93
gegevens schoolverzuim 35 85
gegevens voortijdig schoolverlaten 36 88
gegevens lokaal jeugdbeleid 12 29
sociaal-economische gegevens over de gemeente, wijken en buurten 17 41
gegevens deelname aan voorzieningen (kinderopvang, peuterspeelzalen) 30 73
opinies betrokken partijen 6 15
andere gegevens 4 10
(n) (41) (100)

Bron: SCP (GOA'99)

De belangrijkste waarde die gemeenten aan een monitor toekennen is die van
beleidsondersteunend middel. Daarnaast ziet men de monitor ook als een instru-
ment om met de scholen en schoolbesturen in gesprek te komen. Voor bijsturing
van het beleid acht men de monitor eveneens relevant. Ondanks de praktische
problemen zeggen de gemeenten (88%) in het algemeen dan ook zeer positieve
verwachtingen van de monitor te hebben. 
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3.6 Conclusies

In dit hoofdstuk is de balans opgemaakt van de status van het beleidsproces
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Sinds de invoering van de Wet
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid op 1 augustus 1998 hebben de gemeen-
ten vorderingen gemaakt met het inhoud geven aan het beleid. Bijna alle planplich-
tige gemeenten in het onderzoek voeren een onderwijsachterstandenbeleid; de
overige planplichtige gemeenten starten binnenkort. Daarnaast voert ook een kwart
van de gemeenten zonder planverplichting onderwijsachterstandenbeleid en start
een deel van de andere niet-planplichtige gemeenten daar binnenkort mee.
De meeste gemeenten hebben inmiddels een plan opgesteld; daartoe behoort ook
een aantal gemeenten die daar niet toe verplicht zijn.

Kleinere gemeenten hebben meer moeite met het opstellen van plannen of zien
minder vaak de noodzaak daarvan in, ook al zijn zij planplichtig. Een vanuit
efficiëntieoverwegingen goede oplossing voor deze relatief grote tijdsinvestering
zou het gezamenlijk opstellen van een plan kunnen zijn.

Lang niet elke gemeente doorloopt uiteraard de hier onderscheiden fasen van het
GOA-beleid sequentieel: deze fasen kunnen ook parallel doorlopen worden. Maar
uiteindelijk zal elke fase of onderdeel van het beleid aan bod moeten komen. De
helft van de onderzochte gemeenten blijkt, ruim een half jaar na het van kracht
worden van de wet, nog (mede) in een fase van analyse en inventarisatie te ver-
keren. Toch heeft een groot deel van de gemeenten deze fase reeds afgerond. Een
meerderheid van de gemeenten is nu bezig met de uitwerking en de bekostiging
van het GOA-beleid. Slechts weinig gemeenten zijn al toe aan de laatste fase van
monitoring en evaluatie.

De grote steden en de gemeenten die reeds ervaring hebben opgedaan met het
onderwijsvoorrangsbeleid, de voorloper van het GOA-beleid, alsook gemeenten
waar men een ambtelijk coördinator heeft aangesteld voor het GOA-beleid, zijn
zowel met de planvorming als met de hele GOA-beleidscyclus verder gevorderd
dan de overige gemeenten. 

Een belangrijk onderdeel in het planvormingsproces is het zogenoemde op over-
eenstemming gerichte overleg (het OOGO). Ook hiervoor geldt dat de gemeenten
met een planverplichting zo'n overleg moeten laten plaatsvinden, maar dat de wijze
waarop gemeenten daar inhoud aangeven niet volledig door de overheid bepaald is.
De meeste gemeenten hebben een overleg gevoerd, waarvan het karakter meer of
minder institutioneel is. Ook heel wat scholen zonder achterstandsproblematiek
zijn vertegenwoordigd (geweest) bij dit overleg.
Bij de totstandkoming van het GOA-plan als geheel zijn allerlei instellingen en
maatschappelijke organisaties betrokken. Vooral de instellingen van de voor- en
vroegschoolse opvang en op het terrein van onderwijsondersteuning - de leerplicht-
ambtenaar en schoolbegeleidingsdienst - zijn op grote schaal betrokken geweest bij
het GOA-plan.
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De gemeenten lijken de vrijheid om inhoud te geven aan de overleg- en raad-
plegingstructuur niet vrijblijvend te hebben ingevuld. Er is in veel gemeenten een
vrij breed draagvlak voor het beleid gecreëerd door gemiddeld zo'n acht tot elf
instellingen en organisaties bij de plannen te betrekken. In de grote gemeenten
worden meer en in de kleine gemeenten minder actoren geraadpleegd en betrokken.

Er is veelal gebruikgemaakt van een reeds bestaand netwerk, zoals het reguliere
directeurenoverleg of een uit het voormalige onderwijsvoorrangsgebiedenbeleid
voortvloeiend netwerk of overlegstructuur. De voormalige OVB-gemeenten slagen
er tevens beter in een breed draagvlak voor het GOA-beleid te organiseren door
meer dan andere gemeenten allerlei organisaties en instellingen bij de planvorming
te betrekken. 
De OVB-gemeenten zijn verder met het beleid dan de andere gemeenten. Het is de
vraag of de voorsprong van deze gemeenten daadwerkelijk het nieuwe GOA-beleid
betreft, of dat het een voorsprong door een zekere continuering van de oude (OVB-)
beleidsstructuur betreft. Vooralsnog biedt het onderzoek daar geen uitsluitsel over.
De voorsprong tekent zich evenwel duidelijk af.

Centraal in dit onderzoek staat het landelijke beleidskader (LBK), het centrale
sturende element in het verder gedecentraliseerde onderwijsachterstandenbeleid.
Opinies over het landelijke beleidskader voorafgaand aan de invoering van de wet
GOA liepen uiteen. Enerzijds zou het LBK de gemeenten te veel vrijheden laten bij
de bepaling van de inhoud van het onderwijsachterstandenbeleid, gezien de alge-
mene formulering van doelstellingen; anderzijds zou van het LBK een inperkende
werking uitgaan, waardoor de niet volledig doorgevoerde decentrale beleidsvoering
van de overheid de gemeenten juist te weinig ruimte zou laten een lokaal specifiek
beleid te voeren.
De onderzochte gemeenten verschillen in hun mening over het landelijke beleids-
kader. De meningen zijn overwegend kritisch, maar niet negatief. Een ruime
meerderheid van de gemeenten geeft aan zonder meer het LBK een heldere en
structurerende richtlijn te vinden en acht het feit dat het LBK niet altijd houvast
biedt voor een lokaal specifiek beleid niet echt nadelig.

Dat laatste neemt niet weg dat gemeenten belemmeringen ondervinden in het
inhoud en vorm geven aan het GOA-beleid. Een ruime meerderheid ervaart één of
meer knelpunten. Deze doen zich voor bij de financiering, de tijd die gemeenten tot
hun beschikking hebben en de benodigde deskundigheid, die vooral bij de kleinere
gemeenten nogal eens problemen geven.
Een belangrijk knelpunt zien gemeenten in de verplichting tot het monitoren en
evalueren van het beleid. Zonder duidelijke landelijke richtlijnen waagt het meren-
deel van de gemeenten zich nog niet aan dit beleidsonderdeel. Een advies van de
Vereniging van de Nederlandse Gemeenten  sterkte de gemeenten nog eens in dat5

besluit. Gemeenten zien wel de noodzaak en het belang van een monitor in, maar
missen vooralsnog criteria, deskundigheid en middelen om daar een zinvolle
inhoud aan te geven. Slechts een deel van de gemeenten heeft een start gemaakt
met monitoring. De grote steden hebben het voortouw genomen bij de ontwikkeling
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van een zogenoemde kernmonitor, die tot landelijke eenvormigheid van evaluatie-
gegevens moet leiden. Maar de gemeenten die nu al aan de slag zijn gegaan met
een monitor wijken op een aantal belangrijke punten af van deze kernmonitor.
De kans op een landelijke, zuivere 'nulmeting' van het GOA-beleid lijkt daarmee
verkeken te zijn. Het is evenwel de vraag in hoeverre dit een reële optie was, gezien
de korte tijd die gemeenten voor de beleidsimplementatie ter beschikking hebben.
De noodzaak van een kernmonitor en duidelijke landelijke criteria voor een
registratie van gegevens is evenwel evident, teneinde een onderlinge vergelijking
van het beleid van gemeenten mogelijk te maken.
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Enkele gemeenten weten niet zeker of zij planplichtig zijn. Tabel B3.1 laat zien dat hoewel het1

vaststellen van het totale GOA-budget de gemeenten voor problemen stelt (zie ook hoofdstuk 5 van
deze rapportage), de discrepanties gering zijn tussen de overzichten van het ministerie van OC&W en
de planplichtigheid van gemeenten die op grond van hun budget dit wel met zekerheid kunnen
vaststellen. 

Tabel B3.1 Overzicht planplichtigheid gemeenten, naar feitelijk budgetcriterium, 1999 (in absolute aantallen) 

planplichtig: niet-planplichtig: totaal
 budget > 250.000 gld.  budget < 250.000 gld.

de gemeente is planplichtig 131 11 142
de gemeente is niet-planplichtig 3 35 38
(n) (134) (46) (180)

Bron: SCP (GOA'99)

De totalen in de tabellen in dit hoofdstuk kunnen dus (sterk) variëren. In dit hoofdstuk gaat het2

allereerst om het vaststellen van de vorderingen van alle onderzochte gemeenten (n = 404). Het blijkt
dat 299 gemeenten (planplichtige en niet-planplichtige) enige activiteit op het terrein van GOA
ondernemen (n = 205) of van plan zijn te ondernemen (n = 94). Deze 299 gemeenten hebben getracht
de vragen te beantwoorden. Lagere aantallen komen voor waar gemeenten de vraag niet op hun situatie
van toepassing achten of waar gemeenten het specificeren van een antwoord hebben nagelaten.
In de volgende hoofdstukken van het rapport wordt uitgegaan van GOA-gemeenten, dat zijn gemeenten
die op dit moment GOA-beleid voeren en/of GOA-planplichtig zijn. In totaal zijn dat 221 gemeenten.
In februari 1999 heeft minister Van Boxtel (Grotesteden- en integratiebeleid) in een brief aan de3

Tweede Kamer meegedeeld dat de gemeenten Alkmaar, Amersfoort, Emmen, Lelystad en Zaanstad op
onderdelen kunnen meedoen met het grotestedenbeleid. Hierdoor krijgen deze steden de mogelijkheid
om zich te richten op specifieke problemen in één bepaalde wijk in hun stad. Als eerste voorwaarde
heeft de minister gesteld dat alleen gemeenten kunnen deelnemen die meer dan 60.000 inwoners (per
1 januari 1998) hebben. Dit sluit min of meer aan bij het laagste inwonertal voor de G25. De tweede
voorwaarde is dat binnen deze groep van nieuwe steden slechts die gemeenten in aanmerking komen die
zich op minstens vier van de zes door de minister relevant beoordeelde indicatoren in negatieve zin
onderscheiden van de andere gemeenten. Omdat minister Van Boxtel wil inzetten op een
probleemgerichte aanpak, heeft hij als indicatoren gebruikt: lage inkomens, uitkeringsafhankelijkheid,
minderheden, geregistreerde misdrijven, 'centrumfunctie' en de aanwezigheid van 'slechte wijken'. 
Tot deze conclusie komen ook Kloprogge en Metz (1998). Gemeenten die van oudsher bekend zijn met4

het onderwijsvoorrangsbeleid hebben een voorsprong op gemeenten die nu voor het eerst expliciet met
onderwijsachterstandenbeleid te maken krijgen.
"Met het oog op het voorgestelde traject raadt de VNG de gemeenten aan om met betrekking tot het5

monitoren van de resultaten van het GOA de komende periode terughoudend te zijn met het formuleren
van ambitieuze doelstellingen en voorzichtig te zijn met het doen van grote investeringen daarvoor." In:
Onderwijs Lokaal, september 1998 (p. 10).

Noten
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4  INHOUDELIJKE TYPERING VAN HET BELEID

4.1 Inleiding

Het uiteindelijke doel van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is de
bestrijding en het voorkomen van de negatieve effecten op de leer- en ontwikke-
lingsmogelijkheden van leerlingen die het gevolg zijn van sociale, economische en
culturele omstandigheden, zodat leerlingen zich zonder belemmeringen kunnen
voorbereiden op een volwaardig burgerschap. Het landelijke beleidskader is
richtinggevend voor de gemeenten bij het geven van een lokale invulling aan het
beleid.
Het betekent dat de gemeenten bij het ontwikkelen van hun beleid alle in het 
beleidskader genoemde prioriteiten aan de orde moeten stellen. Men kan er even-
tueel voor kiezen om niet aan alle doelstellingen tegelijk evenveel aandacht te
besteden, maar er enkele te prioriteren. Binnen de genoemde planperiode kan dus
voor een zogenoemd groeimodel worden gekozen. Daarnaast bestaat de mogelijk-
heid om, aanvullend op de landelijke doelstellingen, gemeentespecifieke doelstel-
lingen toe te voegen. Een noodzaak daartoe kan bijvoorbeeld blijken nadat
gemeenten op basis van recente gegevens een schets van de lokale situatie hebben
opgemaakt.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de gemeenten inhoud geven aan het
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.  Een belangrijke vraag daarbij is of de1

gemeenten het landelijke beleidskader volledig volgen of dat ze een gemeente-
specifieke inhoud aan het beleid geven. Deze vraag kan beantwoord worden door
de uniformiteit dan wel variatie en diversiteit in doelstellingen op gemeenteniveau
in kaart te brengen. Een achterliggende vraag is of de eventueel gevonden variatie
in het beleid ook als een indicatie van (het streven naar) maatwerk kan worden
geïnterpreteerd.
In paragraaf 4.2 wordt allereerst beschreven of de gemeenten voorafgaand aan het
formuleren van doelstellingen een schets van de lokale situatie hebben gemaakt. In
de toelichting op het beleidskader wordt erop gewezen dat beleid ter voorkoming en
bestrijding van onderwijsachterstanden op lokaal niveau naar verwachting alleen
resultaat kan opleveren als sprake is van een samenhangende aanpak die zich richt
op een aantal beslissende momenten in de opvoeding en scholing van jeugdigen.
Daarmee staat het gehele traject van de voorschoolse periode tot aan de intrede op
de arbeidsmarkt open voor het voeren van integraal lokaal onderwijsachterstanden-
beleid. De schets kan beschouwd worden als een eerste stap in het streven naar een
samenhangend en op de gemeentespecifieke situatie toegesneden beleid. 
In paragraaf 4.3 wordt de inhoud van het beleid beschreven. In paragraaf 4.3.1
worden de doelstellingen van het landelijke beleidskader en de toelichting daarop
weergegeven. Deze paragraaf is opgenomen voor de lezer die niet of slechts op
hoofdlijnen bekend is met het landelijke beleidskader. De resultaten worden in de 
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daaropvolgende paragrafen weergegeven: welke van de doelstellingen uit het
landelijke beleidskader de gemeenten hebben geprioriteerd en welke de eventueel
aanvullende doelstellingen zijn. Vervolgens komen aan de orde de mate waarin de
doelstellingen in meetbare termen zijn uitgedrukt en of er een tijdschema is
aangegeven voor het realiseren van de doelstellingen. In deze paragraaf wordt
feitelijk de inhoudelijke breedte en concreetheid van het gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid beschreven. Paragraaf 4.4 bevat enkele conclusies over de
inhoudelijke typering van het beleid en de relatie met het LBK. 

4.2 Lokale situatieschets

In het beleidsproces GOA kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. Eén
fase is die van inventarisatie en analyse van de lokale situatie. Een belangrijke stap
daarin is het maken van een lokale situatieschets (vgl. Kloprogge et al. 1995). Zo'n
schets kan sec een beschrijving en analyse van de onderwijs(achterstands)situatie in
een gemeente zijn, maar ook een analyse van de sterke en zwakke punten van de
gemeente, of van demografische ontwikkelingen of meer sociaal-economische
factoren die kenmerkend zijn voor de gemeente. 

Het doel van een situatieanalyse is om de lokale mogelijkheden en knelpunten te
inventariseren, alsook de sterke en zwakke kanten van de reeds lopende of afgeslo-
ten projecten en de wensen die in de gemeente leven (Kloprogge et al. 1995). De
situatieschets dient het vertrekpunt te zijn van het te starten beleid en kan als een
eerste stap worden gezien in het streven naar maatwerk.

Bijna driekwart van de onderzochte gemeenten heeft voor het onderwijsachter-
standenbeleid een lokale situatieschets gemaakt of laten maken. De gegevens die
zijn benut voor de lokale situatieschets zijn overwegend gegevens die betrekking
hebben op het onderwijs (tabel 4.1). Relatief weinig aandacht wordt besteed aan
gegevens van de prestaties van doelgroepleerlingen. Eveneens in bescheiden mate
worden sociaal-economische gegevens op bijvoorbeeld buurt- of wijkniveau benut. 
In ongeveer de helft van gemeenten die een schets hebben laten maken, zijn ook
gegevens over het lokale jeugdbeleid, gegevens over het gebruik van voorschoolse
voorzieningen en opinies van relevante actoren in het overzicht opgenomen ten-
einde een zo compleet mogelijk beeld te schetsen. 
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Tabel 4.1 Benutte gegevens voor lokale situatieschets, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

gegevens voorschoolse fase 121 74
gegevens basisonderwijs 160 98
gegevens voortgezet onderwijs 131 80
gegevens van de prestaties van doelgroepleerlingen 46 28
gegevens (verwijzing) speciaal onderwijs 81 49
gegevens schoolverzuim 80 49
gegevens voortijdig schoolverlaten 77 47
gegevens lokaal jeugdbeleid 77 47
sociaal-economische gegevens gemeente, wijken, buurten 62 38
gegevens deelname voorzieningen (kinderopvang, peuterspeelzalen) 95 58
opinies betrokken partijen 76 46
andere gegevens 42 26
(n) (164) (100)

Bron: SCP (GOA'99)

In de grote en meer stedelijke gemeenten worden meer soorten gegevens benut voor
de lokale situatieschets dan in kleinere en weinig of niet-stedelijke gemeenten.
Uitgesplitst naar gemeentetype vallen die verschillen zichtbaar op (tabel 4.2). De
G21 en de G4 benutten gemiddeld acht tot negen soorten gegevens, terwijl de
overige planplichtige gemeenten zich beperken tot gemiddeld zes soorten gegevens.

Tabel 4.2 Aantal gegevens in lokale situatieschets, naar type gemeente, 1999

gemiddeld aantal gegevens standaardafwijking aantal gemeenten

G4 9,0 2,6 3
G21 7,6 2,8 14
G-gemeenten op onderdelen 9,0 1,0 5
overige planplichtige gemeenten 6,5 2,6 97
overige niet-planplichtige gemeenten 5,3 2,2 45
totaal 6,4 2,6 164

Bron: SCP (GOA'99) 

Gemeenten die tot de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden behoren onder-
scheiden zich van andere gemeenten doordat zij vaker een lokale situatieschets
hebben gemaakt.

Van de 59 gemeenten die nog geen schets hebben gemaakt, geeft 40% aan dit op
korte termijn te zullen doen. Een vierde van de gemeenten geeft aan nu reeds over
voldoende informatie te beschikken en om die reden geen behoefte aan een lokale
situatieschets te hebben. Eveneens Een vierde van de gemeenten zegt onvoldoende
tijd te hebben voor het maken van de schets. Onvoldoende financiële middelen
wordt door de overige gemeenten genoemd als oorzaak en één gemeente geeft
expliciet aan niet te beschikken over voldoende deskundigheid voor het maken van
een dergelijke schets.
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Het meest (in 42% van de gemeenten) worden de gegevens benut om de specifieke
lokale behoeften voor het voorkomen of bestrijden van onderwijsachterstanden te
benoemen. Verder gebruikt men de gegevens voor een juiste typering of start-
conditie van de huidige lokale situatie (36%). Tenslotte gebruiken gemeenten de
gegevens ook - zij het in iets minder mate - (22%) om de doelstellingen van het
beleid in meetbare termen te benoemen.
Het blijkt ook dat gemeenten die een lokale situatieschets hebben gemaakt, er
significant vaker in slagen om de door hen geprioriteerde doelstellingen ook in
meetbare termen te duiden (zie § 4.3.4 van dit hoofdstuk). Bovendien stellen de
gemeenten die een lokale situatieschets hebben gemaakt meer doelen in hun GOA-
beleid dan gemeenten die daarvan hebben afgezien. Het maken van de schets lijkt
in die zin dus een duidelijke functie te vervullen.

4.3 Inhoud van het plan

Deze paragraaf biedt een overzicht van het landelijke beleidskader waarbinnen de
gemeenten hun lokale onderwijsachterstandenbeleid moeten vormgeven. Per thema
staat eerst de officiële toelichting op de doelstellingen uit de bijlage van het LBK
vermeld en vervolgens de doelstellingen zelf. De tekst is nagenoeg letterlijk over-
genomen uit het Besluit landelijke beleidskader gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid 1997-2001 (TK 1996/1997) en de Nota van toelichting.

4.3.1 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
vergeleken met leeftijdgenoten op verschillende aspecten van hun ontwikkeling in
een achterstandspositie verkeren. Gedurende hun verdere loopbaan wordt deze
achterstand vaak niet of niet volledig ingelopen. Door vanuit gerichte voorzienin-
gen - in de periode voorafgaand aan de basisschool - ouders gericht te onder-
steunen, kan worden bijgedragen aan het voorkomen van achterstanden en het
bieden van goede kansen op meer effectieve schoolloopbanen.

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

basisonderwijs, 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 consultatie-
bureaus;

b. deskundigheidsbevordering van medewerkers van kinderopvangvoor-
zieningen, peuterspeelzalen en de onderbouw van het basisonderwijs met
het oog op een adequate aanpak van onderwijsachterstanden.
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2. Bij de uitwerking wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed:
a. informatie-uitwisseling met betrekking tot toekomstige leerlingen in het

basisonderwijs;
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-)

ontwikkeling 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 beheer-
sing van de Nederlandse taal voorwaarde voor schoolsucces.

1. Ter bestrijding van achterstanden op het gebied van de Nederlandse taal bij
allochtone en autochtone leerlingen wordt een lokaal beleid ontwikkeld in
samenwerking 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 regu-
liere 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.

C. Vermindering van de verwijzing naar speciale voorzieningen

Veel leerlingen met onderwijsachterstanden kampen met gedragsproblemen,
gerelateerd aan opvoedings- en sociaal-emotionele problematiek. Dat kan leiden tot
verwijzing van leerlingen naar scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De
aandacht voor gedragsproblemen moet gelijk opgaan met de aanpak van cognitieve
achterstand. In dit verband zullen relaties moeten worden gelegd tussen lokaal
onderwijsbeleid 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.
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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
ontwikkeling bedreigde kleuters gelden daarbij de doelstellingen van het Weer
samen naar school-beleid als richtsnoer. Voor het voortgezet onderwijs betreft
dit de doelstellingen van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijk-
onderwijs 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 voort-
gezet (speciaal) onderwijs (vo-vso);

b. samenwerking van scholen met medische kinderdagverblijven, jeugdwel-
zijnsinstellingen, instellingen voor jeugdhulpverlening, politie, justitie,
jeugdgezondheidszorg 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 oververtegenwoor-
digd. 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 beroepskwalificatie 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 leerling-
wezen, 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 praktijkonderwijs en de assistentenopleiding
in het secundair beroepsonderwijs uitkomst.

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

voorbereidend beroepsonderwijs en middelbaar algemeen voortgezet
onderwijs.
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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 doelgroepleerlingen aan de verschillende vormen van voortgezet onderwijs,
secundair beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs evenredig is met die van
niet-doelgroepleerlingen 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 achter-
standen in het onderwijs is informatie met betrekking tot de resultaten van lokaal
beleid noodzakelijk. Registratie van die basisgegevens zal daarom lokaal geoptima-
liseerd 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.

4.3.2 Geprioriteerde doelstellingen

Gemiddeld prioriteren de gemeenten drie van de zes doelstellingen uit het lande-
lijke beleidskader. Tabel 4.3 laat zien dat het accent op de periode vóór de
basisschool ligt (de voor- en vroegschoolse educatie) en op de beheersing van de
Nederlandse taal. Beide doelstellingen staan bovenaan in de rangorde. Op de
tweede plaats staat het terugdringen van schooluitval, schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten. In de derde plaats onderkennen gemeenten het belang van monito-
ring en vermindering van het verwijzen naar het speciaal onderwijs.
Opvallend is dat het streven naar een evenredige deelname van de doelgroepen aan
het onderwijs (de zogenoemde 1,25-, 1,4-, 1,7- en 1,9-leerlingen) relatief weinig
prioriteit krijgt. Deze doelstelling komt onderaan in de rangorde van LBK-doelstel-
lingen te staan. Deze doelstelling krijgt vooral prioriteit in gemeenten die vijf of
alle zes de doelstellingen uit het landelijke beleidskader prioriteren. Hieruit blijkt
andermaal het accent dat gemeenten in het GOA willen leggen op de voor- en
vroegschoolse periode van het basisonderwijs. Maar het toont wellicht ook aan dat
de gemeenten moeite hebben met het operationaliseren van deze doelstelling van



60

evenredige deelname. Tot deze bevinding komt Sardes, zich daarbij baserend op
een 

inhoudsanalyse van gemeentelijk onderwijsachterstandsplannen. Geconstateerd
wordt dat gemeenten moeite hebben met het instrumenteren van deze doelstelling.
De gemeenten vragen zich af of de doelstelling wel thuishoort in het LBK. Men
ziet het meer als een uitkomst van effectief onderwijsachterstandenbeleid dan als
een goed te operationaliseren doelstelling (Van Rossum et al. 1999: 15-16).
In het vorige hoofdstuk zijn al de knelpunten aangegeven die gemeenten ervaren
rond de monitoringverplichting. Toch blijkt dat de gemeenten waarde hechten aan
het volgen en registreren van de gemeentelijke ontwikkelingen in het beleid.
Monitoring wordt door eenderde van de gemeenten prioriteit toegekend. Het aantal
gekozen doelstellingen hangt samen met de stedelijkheidsgraad van een gemeente:
hoe stedelijker of hoe groter een gemeente, des te meer doelstellingen zijn er ge-
prioriteerd.

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 andere doelstellingen van het landelijke beleidskader worden pas genoemd als
een gemeente meerdere doelstellingen prioriteert. In 7% van de gemeenten worden
alle zes de doelstellingen geprioriteerd. 

Tabel 4.3 Geprioriteerde doelstellingen LBK, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

de periode voor de basisschool (voor- en vroegschoolse educatie) 194 89
beheersing Nederlandse taal 188 86
vermindering verwijzing naar het speciaal onderwijs 71 33
vermindering schooluitval, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 130 60
evenredige deelname van doelgroepen aan het onderwijs 51 23
het volgen en registreren van lokale ontwikkelingen (monitoring) 72 33
(n) (218) (100)

Bron: SCP (GOA'99)

Tabel 4.4 laat de prioriteitenstelling naar gemeentetype zien, weergegeven in
percentages voor een makkelijke vergelijking. De kleinere planplichtige gemeenten
onderscheiden zich duidelijk van de G4, de G21 en de G-gemeenten op onderdelen,
door minder aandacht te hebben voor de derde tot en met de zesde doelstelling van
het landelijke beleidskader. Alleen de voor- en vroegschoolse educatie en de
beheersing van het Nederlands worden min of meer in gelijke mate geprioriteerd.
Op het onderdeel 'monitoring' en bij de doelstelling 'evenredige deelname van
doelgroepen aan het onderwijs', blijven deze gemeenten beduidend achter bij de
grote steden. In twee van de grote steden wordt aandacht besteed aan de doelstel-
ling van evenredige deelname aan het onderwijs. Het valt verder op dat één van de
vier grote steden geen prioriteit geeft aan de beheersing van de Nederlandse taal,
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een doelstelling die verder in alle grote steden geprioriteerd wordt. De G21 lijken,
in vergelijking met de andere grote steden, iets minder aandacht te besteden aan de
derde en vierde doelstelling uit het landelijke beleidskader: het verminderen van de
verwijzing naar het speciaal onderwijs en het verminderen van de schooluitval,
schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten.

Tabel 4.4 Doelstellingen LBK, naar gemeentetype, 1999 (in procenten)

G4 G21 G-op overige overige niet-
onderdelen planplichtig planplichtig

de voor- en vroegschoolse educatie 100 100 100 91 80
beheersing Nederlandse taal 75 100 100 93 69
vermindering verwijzing naar het speciaal onderwijs 50 44 60 31 29
vermindering schooluitval, schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten 100 83 100 63 41
evenredige deelname van doelgroepen aan het onderwijs 50 44 40 26 9
het volgen en registreren van lokale ontwikkelingen 100 77 80 28 23
(n) (4) (18) (5) (126) (65)

Bron: SCP (GOA'99)

4.3.3 Aanvullende doelstellingen

De gemeenten hebben de mogelijkheid om andere doelstellingen in het beleid op te
nemen dan die het landelijke beleidskader voorschrijft. In 86 gemeenten (dat is
40%) gebeurt dat. Het zijn met name de gemeenten die eerst een lokale situatie-
schets hebben gemaakt. De overige gemeenten kunnen zich vinden in één of meer
van de doelstellingen zoals de landelijke overheid die in het LBK heeft vastgelegd.
De lokaal-specifieke prioriteiten die gemeenten noemen zijn divers. Het meest - in
51 gemeenten - worden aanvullende doelstellingen geformuleerd om ouders te
betrekken bij het onderwijs of hen te laten participeren (tabel 4.5). Door
40 gemeenten worden extra doelen genoemd rond het ontwikkelen en stimuleren
van sociale vaardigheden van leerlingen. Andere doelstellingen die in dit verband
worden genoemd zijn: specifiek taalbeleid voor de integratie van nieuwkomers,
schooloverstijgende doelstellingen op buurt- of wijkniveau, en doelstellingen wat
betreft de prestaties van leerlingen in het basisonderwijs.

Tabel 4.5 Op het LBK aanvullende doelstellingen GOA, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

specifieke doelstellingen m.b.t. de prestaties van leerlingen in het basisonderwijs 14 17
specifieke doelstellingen m.b.t. de sociale vaardigheden van leerlingen 40 48
specifieke doelstellingen op buurt- of wijkniveau 22 26
specifieke doelstellingen m.b.t. de betrokkenheid of participatie van ouders 51 61
specifiek taalbeleid voor de integratie van nieuwkomers 31 37
andere doelstellingen 37 45
(n) (83) (100)

Bron: SCP (GOA'99)
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De laatste categorie 'andere doelstellingen' in tabel 4.5 bevat onder meer specifieke
doelstellingen rond het stimuleren van de motorische ontwikkeling van kinderen en
doelstellingen wat betreft het onderwijs aan woonwagen- en zigeunerkinderen. Ook
worden genoemd: activiteiten rond een 'verlengde schooldag', doelstellingen rond
de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, en doelstellingen om de diverse
samenwerkingsrelaties te bestendigen.

Totaalaantal doelstellingen

Tabel 4.6 laat zien dat het aantal doelstellingen dat gemeenten benoemen, sterk
verschilt voor de grote steden (met gemiddeld acht doelstellingen) en de andere
gemeenten, waarvan de planplichtige gemeenten gemiddeld vier tot zes beleids-
doelen noemen. 

Tabel 4.6 Gemiddelde aantal doelstellingen uit het LBK plus lokaal-specifieke geprioriteerde doelstellingen, 1999

gemiddelde aantal doelstellingen (n)

G4 8 (4)
G21 6 (18)
G-gemeente op onderdelen 6 (5)
overige planplichtige gemeenten 4 (126)
overige niet-planplichtige gemeenten 3 (65)

Bron: SCP (GOA'99)

4.3.4 Meetbare doelstellingen en aangegeven tijdschema

Het landelijke beleidskader schrijft voor dat de doelstellingen, "met het oog op een
opbrengstgerichte werkwijze en evaluatie", zoveel mogelijk in meetbare termen
worden geformuleerd. Eerder is al vermeld dat de plannen van gemeenten die eerst
in een lokale situatieschets een uitgebreide inventarisatie van de knelpunten,
mogelijkheden en wensen in de gemeente hebben gemaakt, gemiddeld meer doel-
stellingen omvatten dan gemeenten die niet zo'n lokale situatieschets hebben
gemaakt.
Ook met betrekking tot de eis van meetbare doelstellingen verschillen de gemeen-
ten die een analyse van de lokale situatie hebben gemaakt, van de gemeenten die
daarvan afzien of er nog niet aan toegekomen zijn. De gemeenten die zich in hun
plannen op een schets baseren, slagen er beter in de doelstellingen in meetbare
termen te formuleren dan de overige gemeenten. 
Slechts een klein aantal gemeenten ziet er het nut niet van in om met meetbare
doelstellingen te werken. Wel geeft meer dan de helft van de gemeenten aan dat ze
met deze opdracht problemen ondervindt: men is eenvoudigweg nog niet zo ver.
Iets minder dan een kwart van de gemeenten heeft enkele of alle doelstellingen
mede in meetbare termen uitgedrukt (tabel 4.7).
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Tabel 4.7 Doelstellingen uitgedrukt in meetbare termen, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

ja: alle doelstellingen zijn in meetbare termen uitgedrukt 13 6
sommige doelstellingen zijn in meetbare termen uitgedrukt 35 17

nee: het bleek (nog) niet mogelijk om de doelstellingen in meetbare termen uit te drukken 135 64
het is (nog) niet nodig om de doelstellingen in meetbare termen uit te drukken 19 9
het is niet zinvol om de doelstellingen in meetbare termen uit te drukken; kwalitatieve
aspecten van het beleid zijn zinvoller 8 4

(n) (210) (100)

Bron: SCP (GOA'99)

Tabel 4.8 laat zien dat de doelstellingen die de voor- en vroegschoolse educatie
betreffen en de vermindering van schooluitval en het voortijdig schoolverlaten, het
meest in meetbare termen uitgedrukt zijn, evenals doelstellingen rond het
beheersen van de Nederlandse taal.

Tabel 4.8 Specificatie van doelstellingen die zijn uitgedrukt in meetbare termen, 1999 (in absolute aantallen en
procenten)

aantallen procenten

voor- en vroegschoolse educatie 34 76
beheersing Nederlandse taal 26 58
vermindering verwijzing naar speciaal onderwijs 17 38
vermindering van schooluitval, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 28 62
evenredige deelname van doelgroepen aan het onderwijs 10 22
monitoring 15 33
op het LBK aanvullende doelstellingen 12 27
(n) (45) (100)

Bron: SCP (GOA'99)

Een andere manier om de doelstellingen nader te specificeren of, zo men wil, het
beleid te concretiseren, is door het geven van een tijdschema waarbinnen de
doelstelling behaald of gerealiseerd moet zijn. Slechts 38 gemeenten hebben voor
één of meer doelstellingen een termijn gesteld. Het zijn overwegend de doelstel-
lingen rond de voor- en vroegschoolse educatie, de beheersing van het Nederlands
en het verminderen van schooluitval, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten,
waarvoor gemeenten een tijdschema hebben gegeven (tabel 4.9).
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Tabel 4.9 Specificatie van doelstellingen waarvoor een termijn is aangegeven, 1999 (in absolute aantallen en
procenten)

aantallen procenten

voor- en vroegschoolse educatie 28 74
beheersing Nederlandse taal 24 63
vermindering verwijzing naar speciaal onderwijs 12 32
vermindering van schooluitval, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 26 68
evenredige deelname van doelgroepen aan het onderwijs 9 24
monitoring 15 39
op het LBK aanvullende doelstellingen 10 26
(n) (38) (100)

Bron: SCP (GOA'99)

4.3.5 Doelgroepen en bereik

Alle scholen of een deel van de scholen

Het onderwijsachterstandenbeleid is in 65% van de gemeenten gericht op alle
scholen in die gemeenten. Tot alleen de scholen met een achterstandsproblematiek
beperkt 24% van de gemeenten haar beleid. Sommige gemeenten (6%) hanteren
wat ruimere criteria voor de aanduiding 'school met achterstandsproblematiek' en
richten het beleid bijvoorbeeld ook op scholen die vorig jaar nog wel aan het
criterium voldeden, maar dit jaar niet meer. Tenslotte beperkt 5% van de gemeen-
ten het beleid tot enkele scholen met achterstandsproblematiek.

Tabel 4.10 laat zien welke doelstellingen de gemeenten formuleren die een alge-
meen, op alle scholen gericht beleid voeren dan wel een op scholen met achter-
standsproblematiek toegespitst beleid. De gemeenten die zich specifiek op de
achterstandsscholen richten, leggen meer nadruk nog dan andere gemeenten op de
voor- en vroegschoolse educatie, de Nederlandse taal en een vermindering van de
verwijzing naar het speciaal onderwijs.
In het beleid van gemeenten die zich expliciet op de achterstandsscholen richten
wordt bovendien opvallend veel aandacht geschonken aan de evenredige deelname
van doelgroepen aan het onderwijs. Eerder bleek dat deze doelstelling landelijk
bezien vrij weinig aandacht krijgt. Aan het volgen van de ontwikkelingen, de
monitoring, besteden de gemeenten met een op achterstandsscholen geconcentreerd
beleid eveneens meer aandacht dan andere gemeenten. De gemeenten die zich in
het beleid tevens concentreren op de scholen met een wat ruimere definitie van
onderwijsachterstanden dan slechts de op de huidige situatie gebaseerde achter-
stand, besteden relatief veel aandacht aan een vermindering van schooluitval,
schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. 
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Tabel 4.10 Doelstellingen LBK, naar bereik beleid scholen, 1999 (in procenten)

allen alle ruimer enkele
achterstands- gedefinieerd achterstands-

scholen scholen

doelstellingen
voor- en vroegschoolse educatie 88 94 86 90
beheersing Nederlandse taal 83 92 93 90
vermindering verwijzing naar speciaal onderwijs 32 45 14 20
vermindering schooluitval, -verzuim en voortijdig
schoolverlaten 58 61 86 60
evenredige deelname van doelgroepen aan het
onderwijs 20 33 36 20
monitoring 30 37 43 30
(n) (138) (51) (14) (10)

Bron: SCP (GOA'99)

Gemeenten met een op alle scholen gericht beleid hebben, aanvullend op het
landelijke beleidskader, extra doelstellingen opgenomen met betrekking tot de
prestaties van leerlingen in het basisonderwijs (tabel 4.11). Aandacht voor de
sociale vaardigheden van leerlingen typeert het gemeentelijke beleid dat zich
concentreert op de scholen met achterstandsproblematiek. Ook lokaal-specifieke
doelstellingen op wijk- of buurtniveau en doelstellingen met betrekking tot ouders
van leerlingen komen meer voor in gemeenten met een op achterstandsscholen
geconcentreerd beleid. 

Tabel 4.11 Lokaal-specifieke doelstellingen, naar bereik beleid scholen, 1999 (in procenten)

alle alle ruimer enkele
achterstands- gedefinieerd achterstands

scholen scholen

doelstellingen
m.b.t. de prestaties van leerlingen in het
basisonderwijs 22 9 0 0
m.b.t. de sociale vaardigheden van leerlingen 46 52 67 0
op buurt- of wijkniveau 24 43 0 25
m.b.t. de betrokkenheid of participatie van ouders 58 71 67 50
taalbeleid in het kader van integratie van nieuw-
komers 40 33 33 50
andere 46 43 50 50
(n) (50) (21) (6) (4)

Bron: SCP (GOA'99) 

Alle leerlingen of doelgroepleerlingen

Ruim eenderde van de gemeenten kiest voor een algemeen onderwijsachter-
standenbeleid dat zich zowel richt op alle leerlingen in het onderwijs, alsook
specifiek gericht is op doelgroep- of risicoleerlingen (tabel 4.12). In ongeveer
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eenderde van de gemeenten is daarentegen gekozen voor een exclusief beleid
gericht op de allochtone en autochtone doelgroepen van het onderwijsachter-
standenbeleid. En tenslotte maakt 28% geen onderscheid naar doelgroepleerlingen,
maar richt het beleid zich op alle leerlingen.

Tabel 4.12 Leerlingen op wie het onderwijsachterstandenbeleid is gericht, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

alle leerlingen in het onderwijs 58 28
gelijk op alle doelgroep- of risicoleerlingen 60 29
met name op autochtone leerlingen 1 .
met name op allochtone leerlingen 7 3
zowel projecten gericht op alle leerlingen, als projecten gericht op
doelgroep- of risicoleerlingen 82 39
(n) (208) (99)

Bron: SCP (GOA'99)

Tabel 4.13 geeft een uitsplitsing van de doelstellingen die gemeenten formuleren
met een algemeen, op alle leerlingen gericht beleid, dan wel een op de doelgroepen
van het onderwijsachterstandenbeleid toegespitst beleid. De gemeenten die zowel
een algemeen als specifiek onderwijsachterstandenbeleid voeren, besteden extra
veel aandacht aan de voor- en vroegschoolse educatie. Veel minder aandacht krijgt
de doelstelling 'beheersing van de Nederlandse taal', die juist het beleid van
gemeenten die zich op de doelgroepleerlingen richten, domineert. Monitoring, het
volgen van de ontwikkelingen en deze evalueren, wordt in gemeenten met een op
doelgroepleerlingen gericht beleid minder belangrijk gevonden dan in gemeenten
met een breed en algemeen beleid en met eventueel aanvullende maatregelen voor
doelgroepleerlingen.

Tabel 4.13 Doelstellingen LBK, naar bereik beleid leerlingen, 1999 (in procenten)

alle alle doel- enkele doel- zowel alle als
groepen groepen doelgroepen

doelstellingen
voor- en vroegschoolse educatie 83 88 75 96
beheersing Nederlandse taal 77 93 87 89
vermindering verwijzing naar speciaal onderwijs 34 32 % 33
vermindering schooluitval, -verzuim en voortijdig
schoolverlaten 64 57 37 63
evenredige deelname van doelgroepen aan het
onderwijs 21 23 25 28
monitoring 34 27 12 39
(n) (58) (60) (8) (82)

Bron: SCP (GOA'99)

Gemeenten met een op alle leerlingen gericht beleid hebben, aanvullend op het
landelijke beleidskader, extra doelstellingen opgenomen met betrekking tot de
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sociale vaardigheden van leerlingen. Gemeenten die zowel algemeen beleid als
beleid gericht op doelgroepen voeren, hebben extra doelstellingen geformuleerd
rond de betrokkenheid en participatie van ouders (tabel 4.14). 

Tabel 4.14 Lokaal-specifieke doelstellingen, naar bereik beleid leerlingen, 1999 (in procenten)

alle alle doelgroepen zowel alle als
doelgroepen

doelstellingen
m.b.t. de prestaties van leerlingen in het basisonderwijs 15 14 20
m.b.t. de sociale vaardigheden van leerlingen 50 36 49
op buurt- of wijkniveau 15 23 40
m.b.t. de betrokkenheid of participatie van ouders 50 59 71
taalbeleid bij integratie van nieuwkomers 30 41 46
andere 40 45 49
(n) (20) (22) (35)

Bron: SCP (GOA'99)

Ouderparticipatie

In een kwart van de gemeenten worden ouders niet betrokken bij het onderwijs-
achterstandenbeleid. Maar in driekwart van de gemeenten wordt op één of andere
manier getracht inhoud te geven aan doelstellingen om ouders van leerlingen bij
het beleid te betrekken of te voorzien in op ouders gerichte opvoedingsonder-
steunende maatregelen (tabel 4.15).

Tabel 4.15 Beleid ten aanzien van ouders, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

er zijn geen expliciete doelstellingen of maatregelen in het beleid gericht op ouders 54 25
er zijn maatregelen om ouders te betrekken bij onderwijs, de school, voorschoolse
opvang, peutervoorzieningen 88 41
er worden gezinsgerichte en/of opvoedingondersteuningsprogramma's aangeboden 40 19
op een andere wijze, bijvoorbeeld een combinatie van vorenstaande 31 15
(n) (213) (100)

Bron: SCP (GOA'99)

Wijk- of buurtgericht

In verreweg de meeste gemeenten heeft het beleid een gemeentebreed karakter
(tabel 4.16). In zes gemeenten wordt exclusief een wijk- of buurtgericht onderwijs-
achterstandenbeleid gevoerd en in de overige gemeenten (eenderde van het totaal)
zijn er zowel gemeentebrede activiteiten en maatregelen als een wijk- en buurt-
gericht beleid. 
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Tabel 4.16 Lokale begrenzing van het achterstandenbeleid, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

het onderwijsachterstandenbeleid heeft een gemeentebreed karakter 138 64
naast een gemeentebreed karakter ook een wijk- of buurtgericht beleid 72 33
uitsluitend wijk- of buurtgericht beleid 6 3
(n) (216) (100)

Bron: SCP (GOA'99)

4.4 Conclusies

Decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid betekent in principe dat het
beleid van gemeente tot gemeente kan variëren. Niet alle onderwerpen die in het
landelijke beleidskader worden genoemd hoeven alle (gelijktijdig) door gemeenten
geprioriteerd te worden. Gemeenten kunnen bovendien zelf doelstellingen aan het
LBK toevoegen die in hun visie garantie lijken te bieden voor een effectieve aan-
pak van de lokale onderwijsachterstandsproblematiek. In het vorige hoofdstuk
bleek dat de gemeenten over het algemeen goed uit de voeten kunnen met de richt-
lijnen van het landelijke beleidskader. Toch kan juist voor een lokaal-specifiek
onderwijsachterstandenbeleid het kader ontoereikend zijn.
In feite gaat het hier om een wens tot het leveren van maatwerk. "Maatwerk is in
het algemeen te omschrijven als het afstemmen van het beleid, de beslissingen of
het feitelijk handelen van het openbaar bestuur op de eigen aard van het voor-
liggende geval of probleem. Maatwerk vraagt derhalve om differentiatie van
bestuurshandelen (...). De beleidstheorie die ten grondslag ligt aan het decentra-
lisatiebeleid houdt in dat er een eenduidig positief verband is tussen decentralisatie
en maatwerk" (Fleurke et al. 1997: 20). Als gunstige voorwaarden of condities
voor maatwerk noemt Fleurke onder andere: het beschikbaar komen van relevante
informatie over lokale omstandigheden en een actieve betrokkenheid van belang-
hebbenden. 

Een indicatie van het streven naar of het leveren van maatwerk kan dus de inhou-
delijke variatie in het lokale onderwijsachterstandenbeleid zijn. Variatie naar de
inhoud van het beleid kan grofweg op twee manieren worden uitgelegd: er zijn
verschillen in visie of in de mogelijkheden van gemeenten om de doelstellingen
van het landelijke beleidskader tot een uniform lokaal beleid uit te werken, of de
lokale context dwingt tot het maken van lokaal-specifieke keuzen en daarmee tot
een lokaal-specifieke inhoud van het beleid.

Een mogelijk negatieve implicatie van het gemeentelijke streven naar maatwerk
zou een versnippering van het beleid kunnen zijn. Eerder heeft het SCP in de
Rapportages minderheden (Tesser 1993 en 1996) gewezen op het gevaar van
versnippering van het beleid door een decentrale aanpak. En recentelijk gaf het
Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) nog eens een samenvatting
van de discussie rond de decentralisatie met alle argumenten van het 'veld' en de
argumenten van beleidsmakers en de staatssecretaris (Van Langen en Portengen
1999). 
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Het is evenwel nog veel te vroeg om op grond van deze onderzoeksgegevens en in
dit stadium van de beleidsimplementatie GOA al uitspraken te kunnen doen over
de eventuele gevolgen van het gevarieerde, decentrale onderwijsachterstanden-
beleid. 

In dit hoofdstuk is het beleid van de gemeenten getoetst aan het landelijke beleids-
kader. Volgt het gemeentelijke beleid het in het LBK bedoelde beleid op hoofd-
lijnen of voert het streven naar maatwerk de boventoon? In dit hoofdstuk is
gekeken of voor deze laatste veronderstelling ondersteunende aanwijzingen
kunnen worden gevonden. Daarbij is uitgegaan van de volgende indicatoren voor
het streven naar maatwerk: het maken van een lokale situatieschets (in Fleurkes
termen: het beschikbaar komen van relevante informatie) en het aanvullend op het
landelijke beleidskader formuleren van doelstellingen. Verder wordt een differen-
tiatie in type en aantal doelstellingen uit het landelijke beleidskader indicatief
geacht voor lokale differentiatie en daarmee in potentie: de mogelijkheid tot
maatwerk. 

Welke keuzen maken de gemeenten? Driekwart van de gemeenten baseert het
GOA-beleid op een lokale situatieschets: een bron van gemeentelijke gegevens
over het onderwijs, maar soms ook breder over andere in dit verband relevante
terreinen. Gemeenten maken de schets inderdaad om het nieuwe beleid te funde-
ren. Hoewel het argument voor het maken van een schets slechts door een vijfde
van de gemeenten wordt verwoord als het streven naar meetbare doelstellingen,
heeft het maken van de schets in veel meer gemeenten wel het effect van concrete
en meetbare beleidsdoelstellingen. Bovendien wordt er in deze gemeenten een
groter aantal doelstellingen geformuleerd.
Het merendeel van de gemeenten lijkt volgens deze indicatie te streven naar maat-
werk.

Het landelijke beleidskader wordt (vooralsnog) ten dele gevolgd. Slechts een paar
gemeenten prioriteren alle doelstellingen. Gemiddeld kiest men er drie; de nadruk
ligt daarbij op de voor- en vroegschoolse educatie en de beheersing van de
Nederlandse taal. Verder wordt ook veel aandacht besteed aan het terugdringen
van schooluitval, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. De andere doelstel-
lingen krijgen veel minder prioriteit en vooral aan de doelstelling van evenredige
deelname van doelgroepen aan het onderwijs is de gemeenten nog weinig gelegen.
Uit onderzoek blijkt dat wat over het algemeen als goed onderwijs wordt
omschreven ook goed voor de doelgroepleerlingen blijkt te zijn (Meijnen 1982).2

Maar aan-gezien het expliciete doel van het onderwijsachterstandenbeleid is het
voorkomen of bestrijden van onderwijsachterstanden ten gevolge van sociale,
economische of culturele factoren, mag de geringe vermelding van deze doelstel-
ling in het lokale onderwijsachterstandenbeleid opvallend genoemd worden.
Immers, onderwijs-achterstand wordt onder meer zichtbaar in een onevenredige
deelname van specifieke groepen leerlingen aan het onderwijs. 
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De lokaal-specifieke inhoud van het beleid komt vooral tot uitdrukking in de
aanvullende doelstellingen die gemeenten kiezen. 40% van de gemeenten geeft
zo'n meer lokaal-specifieke invulling aan het beleid. Maar hoewel divers, zijn ook
in deze doelstellingen weer overeenkomsten te signaleren; doelstellingen om de
participatie en betrokkenheid van ouders te vergroten krijgen veel aandacht,
evenals doelstellingen met betrekking tot de sociale vaardigheden van leerlingen.
Vooral deze laatste, meer kwalitatieve doelstellingen lijken een verbreding van het
voorgestane beleid van het landelijke beleidskader te impliceren. 

Een belangrijk directief van het landelijke beleidskader is - voor de evaluatie van
het beleid - het in meetbare termen benoemen van de geprioriteerde doelstellingen.
Ongeveer een kwart van de gemeenten slaagt daarin - niet omdat andere gemeen-
ten deze concretisering van beleidsdoelstellingen niet zinvol achten, de meeste
gemeenten zijn er eenvoudigweg nog niet aan toegekomen. 

Een kwart van de gemeenten richt zich in het beleid exclusief op de scholen met
achterstandsproblematiek en eenderde van de gemeenten perkt het beleid specifiek
in tot de autochtone en allochtone doelgroepen van het beleid. Alle andere
gemeenten voeren een veel algemener en breder beleid, zowel op het niveau van de
scholen als op het niveau van de leerlingen.

Verschillende gemeenten besteden aandacht aan wat een versterking van de
sociale infrastructuur genoemd zou kunnen worden, een algemeen beleidsdoel dat
gemeenten (mede) via het lokale onderwijsbeleid trachten te realiseren. Er wordt
in deze gemeenten naast gemeentebreed beleid ook speciaal beleid gericht op
buurten en wijken gevoerd. Via specifieke school- en buurt- of wijkprojecten
kunnen sociale competentie en sociale binding versterkt worden (Kloprogge 1997).
Deze aandacht komt ook terug in de specifieke, aanvullende doelstellingen die
gemeenten binnen het GOA formuleren om de betrokkenheid of participatie van
ouders van de leerlingen te vergroten. 

Een groot aantal gemeenten lijkt kortom in dit stadium reeds inhoud te kunnen
geven aan een onderwijsachterstandenbeleid dat maatwerk moet garanderen.
Hoewel het landelijke beleidskader op enkele hoofdpunten wordt gevolgd, ziet het
beleid naar omvang en inhoud er gevarieerd uit. Aangezien zoveel gemeenten het
beleid funderen op een schets van de lokale situatie, kan voorlopig geconcludeerd
worden dat het actieve streven naar maatwerk een belangrijke reden voor de
gevonden inhoudelijke variatie in het beleid is. 
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De gegevens hebben betrekking op 221 onderzochte gemeenten die als GOA-gemeente zijn getypeerd1

(zie hoofdstuk 2). Dat wil zeggen: de gemeenten voeren momenteel een GOA-beleid en/of zijn GOA-
planplichtig.
Uiteraard heeft de discussie sinds de jaren tachtig over effectief onderwijs voor leerlingen in2

achterstandsposities niet stilgestaan. In het Onderwijsverslag 1998 (Inspectie van het onderwijs 1999)
worden door de inspectie nog eens de belangrijkste succeskenmerken herhaald. Allereerst de door Blair
en Bourne (1998) genoemde succeskenmerken voor scholen met veel allochtonen als "hoge
verwachtingen en duidelijke systemen voor doelbepaling en het volgen van individuele leerlingen".
Daarnaast worden door de inspectie "het structureel werken aan woordenschatontwikkeling", "het
werken met een programma Nederlands als tweede taal" en "het geven feedback van leraren op hun
handelen" cruciaal geacht (Inspectie van het onderwijs 1999: 21-22). 

Noten
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5  BESTUURLIJKE TYPERING VAN HET BELEID

5.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is een inhoudelijke typering van het gemeentelijk onder-
wijsachterstandenbeleid gegeven. In dit hoofdstuk zal de bestuurlijke kant van het
beleid aan bod komen. Met de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid
heeft immers een belangrijke verandering in bestuurlijke verhoudingen plaats-
gevonden.
In dit hoofdstuk zal worden nagegaan of de decentralisatie van het onderwijsachter-
standenbeleid ook leidt tot een meer integrale beleidsvoering. Onder een integrale
beleidsvoering wordt verstaan: "de onderlinge afstemming van het beleid in de
verschillende sectoren ten behoeve van de aanpak van een multidimensionaal
maatschappelijk vraagstuk" (Fleurke et al. 1997: 30). In het landelijke beleidskader
wordt de integraliteit van het beleid - opgevat als een samenhangende aanpak -
zelfs als voorwaardelijk voor het succes van een lokaal beleid ter bestrijding en
voorkomen van onderwijsachterstanden beschouwd. Er worden in het landelijke
beleidskader (LBK) verwachtingen uitgesproken over een afstemming van voor-
schoolse voorzieningen, welzijnsinstellingen, culturele instellingen en sportver-
enigingen. Maar ook de rol van de ouders wordt van belang geacht. In de toelich-
ting bij de doelstellingen van het landelijke beleidskader wordt zowel een afstem-
ming tussen andere onderwijsterreinen, als een afstemming met bijvoorbeeld het
lokale (preventief) jeugdbeleid bepleit.
De verwachting is dat een integrale beleidsvorming, waarin verschillende actoren
participeren en waarin verschillende sectoren met raakvlakken op dit beleidsterrein
vertegenwoordigd zijn, bijdraagt aan een beleid waarin de doeleinden sectorover-
stijgend, integraal zijn geformuleerd, waardoor ook de kans op het leveren van
'maatwerk' toeneemt. Een andere verwachting luidt dat de keuze van middelen en
beleidsinstrumenten beter zal worden afgewogen in een integraal proces (Gilsing et
al. 1999; Fleurke et al. 1997). 

In dit hoofdstuk, zal uitgaande van vorengenoemde verwachtingen, bekeken 
worden of en zo ja, in hoeverre er sprake is van een integraal gemeentelijk onder-
wijsachterstandenbeleid. 
Paragraaf 5.2 brengt allereerst de aard van de samenwerking en afstemming
binnen het GOA tussen onderwijs en een aantal voor- en buitenschoolse voor-
zieningen, andere relevante (gedecentraliseerde) onderwijsterreinen en een aantal
meer algemene lokale (sociale) beleidsterreinen in kaart gebracht. Verder wordt de
mate waarin er wordt samengewerkt en onderling wordt afgestemd, geanalyseerd
en beschreven.
In paragraaf 5.3 wordt de rol van de gemeente toegelicht: de sturing (ook wel regie
genoemd) die de gemeente op het terrein van het onderwijsachterstandenbeleid
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voert. Met het voeren van een integraal beleid neemt immers ook de noodzaak van
coördinatie en sturing toe.
Een aparte paragraaf (§ 5.4) wordt besteed aan de financiële middelen die lokaal
beschikbaar zijn voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden. 
Dit hoofdstuk eindigt in paragraaf 5.5 met enkele conclusies over de bestuurlijke
typering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.

5.2 Betrokken sectoren en integraliteit van het beleid 

5.2.1 Samenwerking en afstemming tussen het GOA en andere voorzieningen

Allereerst is nagegaan of de gemeenten binnen het GOA zorgen voor een onder-
linge afstemming of samenwerking tussen onderwijs en een aantal voor- en buiten-
schoolse voorzieningen (zie tabel 5.1). In hoofdstuk 4 werd duidelijk dat veel
gemeenten in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid nadruk leggen op
activiteiten in de periode voorafgaand aan het basisonderwijs. 
Deze inhoudelijke prioriteiten worden goeddeels weerspiegeld in het feitelijk op
elkaar afstemmen van onderwijs en voorschoolse voorzieningen als de peuterspeel-
zalen, de kinderdagverblijven en bijvoorbeeld de consultatiebureaus. Vooral de
peuterspeelzalen worden in dit verband door de gemeenten genoemd. De aard van
de samenwerking is evenwel verschillend. In verreweg de meeste gemeenten betreft
de samenwerkingsrelatie er één van onderling informatie uitwisselen en overleg-
gen. Ook worden er wel gezamenlijk doelstellingen geformuleerd. Maar slechts in
een beperkt aantal gemeenten is de onderlinge afstemming zodanig dat financiële
en personele middelen gebundeld worden ingezet voor de bestrijding van onder-
wijsachterstanden. Deze meest intensieve vorm van afstemmen vindt in 54 gemeen-
ten plaats met de peuterspeelzalen, in 14 gemeenten met de kinderdagverblijven, en
in 11 gemeenten ook met de consultatiebureaus.

Geconcludeerd kan worden dat gemeenten veel nadruk leggen op het voorschoolse
traject en de afstemming met de periode erna, het basisonderwijs. 

Sardes, dat een quick scan heeft gemaakt van een aantal gemeentelijke onderwijs-
achterstandsplannen, komt op basis van deze inhoudsanalyse tot dezelfde bevinding
(Van Rossum et al. 1999). In de plannen worden twee varianten van afstemming
genoemd; in meeste gevallen betreft het een samenwerking tussen basisscholen,
peuterspeelzalen en, in mindere mate, kinderopvangvoorzieningen. Maar in de
plannen wordt ook informatie-uitwisseling over individuele kinderen genoemd, zij
het dat dit veelal niet nader wordt uitgewerkt (Van Rossum et al. 1999: 9). De
inhoudsanalyse van onderwijsachterstandsplannen levert een verdere specificatie
van de voorgenomen samenwerking en afstemming in de voorschoolse periode. Zo
worden genoemd: de bevordering van de deelname aan de peuterspeelzalen (een
niet expliciet in het LBK genoemde doelstelling), deskundigheidsbevordering in de
voorschoolse voorzieningen, het gebruiken van programma's op - in het bijzonder -
het terrein van taalontwikkeling, het betrekken van ouders bij de voorschoolse
voorzieningen en aanbieden van opvoedingsondersteuning, het bevorderen van een
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samenhangende aanpak van de voor- en vroegschoolse periode, infrastructurele
inspanningen voor speelzalen met een zogenoemde plusfunctie in achterstands-
wijken, en tenslotte samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en andere
voorzieningen.

Tabel 5.1 Samenwerking en afstemming binnen het GOA tussen onderwijs en andere voorzieningen , 1999a

informatie /overleg gezamenlijke middelen bundelen anders
doelstellingen

(n) = % (n) = % (n) = % (n) = %

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

De kolomaantallen geven weer hoe vaak een antwoord is gegeven - de respondenten mochten verschillendea

antwoorden geven; de laatste rij geeft per samenwerkingscategorie het totaalaantal gemeenten aan; de
kolompercentages geven aan in hoeveel procenten van de desbetreffende gemeenten deze vorm van
samenwerking voorkomt.

Bron: SCP (GOA'99)

Tabel 5.1 toont tevens de mate waarin gemeenten onderwijs en buitenschoolse
activiteiten op elkaar afstemmen. De buitenschoolse voorzieningen krijgen minder
nadruk in het streven van gemeenten naar integraal, samenhangend beleid dan de
voorschoolse voorzieningen. Relatief veel aandacht gaat uit naar buitenschoolse
opvang; sport en culturele voorzieningen krijgen minder aandacht. Maar ook voor
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 doelstel-
lingen geformuleerd of wordt er overgegaan tot een bundeling van middelen of
personeel. Opvallend is dat juist op het terrein van sport en culturele activiteiten
men er iets vaker toe overgaat om personele en financiële middelen te koppelen. Bij
de voorschoolse voorzieningen kwam deze vorm van samenwerken juist het minst
voor.

5.2.2 Samenwerking en afstemming tussen het GOA en andere onderwijsbeleids-
terreinen

Verschillende lokale onderwijsprojecten kunnen elkaar deels overlappen of in
elkaars verlengde liggen. Zo komen de doelgroeppopulaties van het GOA en van
Weer samen naar school (WSNS) deels overeen; immers, zwak presterende
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leerlingen zijn soms ook moeilijk lerende kinderen, die in het mlk-onderwijs
oververtegenwoordigd zijn. Verschillen 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 onder-
wijs in de eigen taal en cultuur, mogen de middelen voor onderwijs in allochtone
levende talen (OALT) ook worden ingezet als taalondersteuning in de onderbouw
van de basisschool, met name gericht op leerlingen die zijn ingestroomd met een
achterstand in de Nederlandse taal. Daarmee wordt OALT in dat geval in feite een
onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.
Een belangrijke doelstelling in het landelijke beleidskader is de beheersing van de
Nederlandse taal. Voor veel allochtone leerlingen (zogenoemde onder- en zij-in-
stromers) 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. 
Dit zijn enkele belangrijke beleidsthema's op gemeentelijk niveau die om een
duidelijke coördinatie en afstemming vragen. Maar er zijn nog andere beleids-
thema's op onderwijsgebied te onderscheiden die gemeenten kunnen noodzaken tot
het voeren van een integraal lokaal onderwijsbeleid.
Het is de vraag in hoeverre gemeenten een integraal lokaal onderwijsbeleid nastre-
ven. Zo'n integraal beleid zou tot uitdrukking moeten komen in de mate waarin er
afstemming en samenwerking plaatsvindt tussen het GOA en andere onderwijs-
terreinen of -projecten. 

In twee derde van de gemeenten vindt er afstemming plaats tussen het GOA en
Weer samen naar school. Ook vindt onderlinge afstemming in het kader van de
leerplicht en het voortijdig schoolverlaten en de schoolbegeleiding in ongeveer twee
derde van de gemeenten plaats. Vermindering van schooluitval is één van de doel-
stellingen die in het landelijke beleidskader worden genoemd; samenwerking op dit
terrein ligt dan ook voor de hand. Ook bij deze vormen van samenwerken en onder-
ling afstemmen, blijkt het om de minder intensieve variant of, zo men wil, minder
vergaande vormen van integraliteit te gaan, te weten informatie uitwisselen, over-
leg voeren en eventueel gezamenlijk doelstellingen formuleren. In veel minder
gemeenten heeft men besloten om de middelen gezamenlijk in te zetten; de school-
begeleiding vormt hierop een uitzondering.
Andere terreinen van gedecentraliseerd onderwijsbeleid waar sprake is van een
relatief sterk integrale vorm van beleid zijn het onderwijs in allochtone levende
talen en Nederlands als tweede taal. De gemeenten die hun financiële en personele
middelen bundelen doen dat vooral op het terrein van OALT, NT2 en schoolbege-
leiding.
Relatief weinig raakvlakken lijken er te zijn tussen het GOA en inburgering, basis-
educatie en het huisvestingsbeleid voor het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs. Dit zijn de onderwijsbeleidsterreinen die in gemeenten het minst deel
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uitmaken van een integrale aanpak. Wel wordt er op deze terreinen onderling
informatie uitgewisseld en overleg gevoerd.

Tabel 5.2 Samenwerking en afstemming tussen GOA en andere onderwijsbeleidsterreinen , 1999 (in aantallen ena

procenten)

informatie/ gezamenlijke middelen bundelen anders
overleg doelstellingen

(n) = % (n) % (n) = % (n) = %

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

De kolomaantallen geven weer hoe vaak een antwoord is gegeven - de respondenten mochten verschillendea

antwoorden geven; de laatste rij geeft per samenwerkingscategorie het totaalaantal gemeenten aan; de
kolompercentages geven aan in hoeveel procenten van de desbetreffende gemeenten deze vorm van
samenwerking voorkomt.

Bron: SCP (GOA'99)

5.2.3 Samenwerking en afstemming tussen GOA en andere beleidsterreinen

De basis of noodzaak van een integrale beleidsvoering is gelegen in het feit dat
onderwijsachterstandsproblematiek niet op zichzelf staat maar vaak samenhangt
met andere achterstandsproblematiek.
Veel gemeenten geven op één of andere wijze inhoud aan een integrale beleids-
voering voor onderwijsachterstandsproblematiek. Tabel 5.3 laat zien dat de meeste
nadruk daarbij ligt op een afstemmen van onderwijs met het lokale jeugdbeleid 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 eenderde van de gemeenten wordt er binnen
het GOA samengewerkt tussen onderwijs en sociaal beleid, arbeidsmarktbeleid,
sociale-vernieuwings-/achterstandsbeleid of criminaliteitspreventie. Het grote-
stedenbeleid is uiteraard beperkt tot de grote steden, en in dat verband vindt er
relatief veel afstemming en samenwerking plaats. Al eerder is geconstateerd dat de
grote steden in het GOA-beleidstraject een voorsprong hebben op andere gemeen-
ten, doordat zij meer ervaring hebben in beleid gericht op het bestrijden van onder-
wijsachterstanden. 
Ook bij deze aan onderwijsachterstanden grenzende beleidsterreinen wordt veelal
voor de minst intensieve of verplichtende vorm van samenwerking en afstemming
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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. Tot een bundeling van personele en financiële middelen zijn slechts
weinig gemeenten geneigd; en ook hiervoor geldt weer dat voornamelijk tussen het
GOA en het lokale jeugdbeleid deze vorm van samenwerking plaatsvindt. In meer
dan eenderde van de gemeenten wordt een integraal jeugd- en onderwijsbeleid
gevoerd (zie ook SCP 1999).

Tabel 5.3 Samenwerking en afstemming tussen GOA en andere beleidsterreinen,  1999 (in aantallen en procenten)a

informatie /overleg gezamenlijke middelen bundelen anders
doelstellingen

(n) = % (n) = % (n) = % (n) = %

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

* De kolomaantallen geven weer hoe vaak een antwoord is gegeven -de respondenten mochten verschillende
antwoorden geven; de laatste rij geeft per samenwerkingscategorie het totaalaantal gemeenten aan; de
kolompercentages geven aan in hoeveel % van de desbetreffende gemeenten deze vorm van samenwerking
voorkomt.

Bron: SCP (GOA'99)

5.2.4 Samenwerking tussen gemeenten

Een andere mogelijkheid voor gemeenten is om het onderwijsachterstandenbeleid
bovengemeentelijk in samenwerking met andere gemeenten te regelen. Gemeenten
kunnen op verschillende momenten van de beleidscyclus of gedurende het gehele
traject onderling samenwerken. Zo kunnen gemeenten gezamenlijk een plan opstel-
len, dat vervolgens wel in iedere gemeente afzonderlijk moet worden vastgesteld. In
het bijzonder voor kleinere gemeenten kan dit zelfs een noodzaak zijn en wellicht
is het ook efficiënter (vgl. Van Langen en Portengen 1999).
In de analyse van onderwijsachterstandsplannen constateert Sardes (Van Rossum et
al. 1999) dat een kwart van de gemeenten van plan is om samen te werken of dat
reeds doet. Kleinere gemeenten werken meer samen dan grotere gemeenten. Als
grote steden samenwerken dan is dat op het gebied van monitoring en het voort-
gezet onderwijs (Van Rossum et al. 1999: 8).
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In dit onderzoek is de gemeenten niet gevraagd of ze samen met andere gemeenten
een plan hebben gemaakt. Wel blijkt dat slechts een paar gemeenten die nog geen
plan hebben, met andere gemeenten samenwerken aan een intergemeentelijk plan.
In het Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) heeft er nauwelijks enige
samenwerking plaatsgevonden tussen gemeenten. Slechts in zeven gemeenten (3%)
is dat het geval. Het betreft een aantal kleinere gemeenten en een randgemeente.
Geconstateerd moet worden dat hoewel er formele mogelijkheden bestaan voor
gemeenten om samen te werken, daar in de praktijk weinig van terechtkomt.
Samenwerking en afstemming in het kader van gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid is primair een binnengemeentelijke aangelegenheid.

5.2.5 Integraliteit van GOA-beleid, de mate waarin wordt samengewerkt

De mate waarin wordt samengewerkt tussen verschillende beleidssectoren en de
mate waarin de gemeente het beleid van de sectoren inhoudelijk op elkaar afstemt,
bepalen of gesproken kan worden van integraal beleid. De intensiteit van de samen-
werking en onderlinge afstemming verloopt van slechts informatie uitwisselen
tussen het ene beleidsterrein of voorziening en het andere en het deelnemen aan
overleg, van, iets vergaander, het gezamenlijk doelstellingen formuleren, tot aan
het bundelen van personele inzet en financiële middelen om de problemen integraal
aan te pakken. Deze laatste vorm van samenwerking en afstemming is het meest
intensief en vereist dat de betrokken actoren van verschillende beleidsterreinen
of -sectoren, overtuigd zijn van de inhoudelijke raakvlakken of overlap in de
problematiek en van de bestuurlijke efficiëntie die een gebundelde inzet van
middelen legitimeren.

De voorgaande paragrafen geven weer op welke terreinen er meer of minder inten-
sief beleidsmatig wordt samengewerkt in de gemeenten bij de bestrijding van
onderwijsachterstanden. Op basis van deze gegevens zijn schalen geconstrueerd die
de mate van integraliteit weergeven. Zowel het aantal beleidsterreinen of voorzie-
ningen 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 eveneens 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. Er zijn drie terreinen onderscheiden: het samenwerken
rond de voor- en buitenschoolse voorzieningen, rond onderwijs en educatie en rond
de overige, aangrenzende lokale beleidsterreinen.1

Er blijken grote verschillen te zijn in de mate waarin sprake is van integraal beleid
in gemeenten. 

Planplichtige gemeenten

Een van de belangrijke veronderstellingen over het gemeentelijk onderwijsachter-
standenbeleid is dat met het opstellen van een GOA-plan de betrokken partijen zich
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ook committeren aan de in het plan vastgelegde doelstellingen en maatregelen
(Tesser et al. 1996: 240). De voorwaarden voor het voeren van een integraal lokaal
(onderwijs)beleid lijken in dit opzicht gunstiger voor gemeenten met een planver-
plichting dan voor gemeenten zonder planverplichting. Tabel 5.4 laat zien dat de
gemeenten mét een planverplichting zich door een integrale beleidsvoering inder-
daad positief onderscheiden van gemeenten waar eveneens onderwijsachterstanden-
beleid wordt gevoerd of daar binnenkort mee wordt gestart. De verschillen naar de
aard en intensiteit van samenwerking op het terrein van voor- en buitenschoolse
voorzieningen zijn evenwel niet significant. Deze zijn uit de tabel gelaten.

Tabel 5.4 Mate waarin wordt samengewerkt en het beleid wordt afgestemd, naar planplichtigheid, 1999
(in gemiddelde scores)

integraliteit lokaal onderwijs- integraliteit overig lokaal beleid
beleid (1-43)  (1-31)a a

gemiddelde standaardafwijking gemiddelde standaardafwijking

GOA-planplichtige gemeenten 15,4 8,9 8,0 6,5
overige gemeenten met
onderwijsachterstandenbeleid 9,2 9,0 5,6 3,3
totaal 13,7 9,3 7,4 6,0

Tussen haakjes staat het schaalbereik vermeld; de schalen verschillen in bereik. Een hoger gemiddelde duidt opa

meer integraal beleid.

Bron: SCP (GOA'99)
 

Grote steden

De sterk tot zeer sterk stedelijke gemeenten slagen er eveneens beter in integraal
beleid tot stand te brengen dan de overige, minder stedelijke gemeenten (tabel 5.5).
Dit geldt zowel voor het afstemmen van het onderwijsachterstandenbeleid op voor-
en buitenschoolse voorzieningen, als voor het afstemmen van het beleid op ander
lokaal onderwijsbeleid. Bovendien wordt er doorgaans op meer dan één beleids-
terrein samengewerkt of vindt er een inhoudelijke afstemming plaats op het onder-
wijsachterstandenbeleid. 

Als we de scores uitsplitsen voor de G4, de G21 en de overige gemeenten, wordt
het contrast nog duidelijker (tabel 5.6). De grote steden slagen er in om een
integraler lokaal onderwijsbeleid te voeren. Ook de afstemming en samenwerking
met de voor- en buitenschoolse voorzieningen zijn intensiever dan in de andere
gemeenten. Het valt verder op dat de G4 minder succesvol zijn in het voeren van
overig integraal lokaal beleid. De G21 zijn daarentegen veel beter in staat om
afstemming en samenwerking binnen het GOA te realiseren tussen onderwijs en
andere onderdelen van het lokale beleid zoals jeugdbeleid, sociaal beleid, arbeids-
marktbeleid, sociale-vernieuwingsbeleid/achterstandenbeleid, grotestedenbeleid en
bijvoorbeeld criminaliteitspreventie. Ook de vijf gemeenten die op onderdelen
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participeren in het grotestedenbeleid onderscheiden zich in positieve zin van de
overige gemeenten. 

Tabel 5.5 Mate waarin wordt samengewerkt en het beleid wordt afgestemd, naar stedelijkheidsgraad, 1999
(in gemiddelde scores)

integraliteit voorzieningen integraliteit lokaal integraliteit overig lokaal
(1-30) onderwijsbeleid (1-43) beleid (1-31)a a a

gemiddelde standaard- gemiddelde standaard- gemiddelde standaard-
afwijking afwijking afwijking

zeer sterk stedelijk 10,4 6,2 17,1 6,9 11,2 8,6
sterk stedelijk 12,0 7,4 19,2 9,2 10,8 8,0
matig stedelijk 7,6 6,1 14,6 8,1 7,9 5,6
weinig stedelijk 6,3 5,2 10,4 8,9 5,6 4,0
niet-stedelijk 6,2 4,7 10,8 9,1 5,0 3,7
totaal 7,9 6,2 13,6 9,2 7,4 6,0

Tussen haakjes staat het schaalbereik vermeld; de schalen verschillen in bereik. Een hoger gemiddelde duidt opa

meer integraal beleid.

Bron: SCP (GOA'99)

Tabel 5.6 Mate waarin wordt samengewerkt en het beleid wordt afgestemd, naar type gemeente, 1999
(in gemiddelde scores)

integraliteit voorzieningen integraliteit lokaal integraliteit overig lokaal
(1-30) onderwijsbeleid (1-43) beleid (1-31)a a a

gemiddelde standaard- gemiddelde standaard- gemiddelde standaard-
afwijking afwijking afwijking

G4 14,2 6,3 20,5 4,9 9,0 4,5
G21 13,8 7,8 18,4 6,8 16,0 7,6
G-gemeenten op
onderdelen 11,6 8,8 22,2 7,8 11,0 10,7
overige gemeenten 7,0 5,5 12,7 9,3 6,2 4,7
totaal 7,9 6,2 13,6 9,2 7,3 6,0

Tussen haakjes staat het schaalbereik vermeld; de schalen verschillen in bereik. Een hoger gemiddelde duidt opa

meer integraal beleid. 

Bron: SCP (GOA'99)

Gemeenten uit de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden

De verschillen tussen gemeenten die tot de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden
behoren en andere gemeenten zijn eveneens significant (tabel 5.7), met uitzon-
dering van de mate waarin wordt samengewerkt in voor- en buitenschoolse voor-
zieningen (deze zijn uit de tabel gelaten). Men slaagt er duidelijk in een integraler
lokaal (onderwijs)beleid te voeren.
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Tabel 5.7 Mate waarin wordt samengewerkt en het beleid wordt afgestemd, naar onderwijsvoorrangsgebied, 1999
(in gemiddelde scores)

integraliteit lokaal onderwijsbeleid (1-43) integraliteit overig lokaal beleid (1-31)a a

gemiddelde standaardafwijking gemiddelde standaardafwijking

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 6,0

Tussen haakjes staat het schaalbereik vermeld; de schalen verschillen in bereik. En hoger gemiddelde duidt opa

meer integraal beleid.

Bron: SCP (GOA'99)

 

Gemeenten die dus een traditie hebben op het gebied van onderwijsachterstands-
bestrijding en langere tijd participeren in een regionaal netwerk, hebben een
voorsprong op andere gemeenten en slagen beter in het voeren van een integraal
beleid. 

5.3 Sturing door de gemeente

De rol van het gemeentebestuur in het beleidsproces GOA verschilt van gemeente
tot gemeente. Een duidelijk actieve rol van sturing en initiatief nemen typeert meer
dan de helft (129) van de gemeenten met GOA-beleid. In 51 gemeenten heeft het
gemeentebestuur zich terughoudend opgesteld en de instellingen juist de ruimte
gegeven om het beleid 'van onderaf' te formuleren. In de overige 46 gemeenten
komen combinaties van beide rollen voor: zowel bottom-up- als top-down-initia-
tieven kenmerken het beleid.

Typerend is dat de meeste gemeenten bijvoorbeeld zelf de lokale situatieschets
maken die voorafgaat aan het opstellen van het GOA-plan, of dat in samenwerking
doen met de schoolbesturen, de onderwijsbegeleidingsdienst en een coördinator van
het voormalige onderwijsvoorrangsgebied (tabel 5.8). Welzijnsinstellingen nemen
hierin een ondergeschikte rol in (vgl. Kloprogge en Metz 1998). 

Tabel 5.8 Lokale situatieschets ten behoeve van het GOA-plan, 1999 (in steekproefaantallen en procenten)

aantallen procenten

schets gemaakt door

gemeente 133 81
schoolbesturen 46 28
welzijnsinstellingen 27 16
onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) 37 23
onderwijsvoorrangsgebied(OVG)-coördinator 44 27
andere organisaties, bv. een organisatie- en adviesbureau 30 18
(n ) (164) (100)

Bron: SCP (GOA'99)
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Het initiatief voor het inhoudelijk voorbereiden van het onderwijsachterstandsplan
ligt eveneens overwegend bij de gemeente (tabel 5.9). De rol van andere organisa-
ties en van bijvoorbeeld welzijnsinstellingen in de planvorming is andermaal
beperkt.

Tabel 5.9 Inhoudelijk voorbereiden van het GOA-plan, 1999 (in steekproefaantallen en procenten)

aantallen procenten

gemeente 208 94
schoolbesturen 72 33
welzijnsinstellingen 36 16
onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) 52 23
onderwijsvoorranggebied(OVG)-coördinator 43 19
een andere instantie, bv. een organisatie- en adviesbureau 28 13
(n) (221) (100)

Bron: SCP (GOA'99)

Toch moet het belang van het betrekken van diverse maatschappelijke organisaties
en instellingen niet worden onderschat. Tabel 5.10 laat zien dat in gemeenten waar
bij de planvorming en raadpleging relatief veel instellingen zijn betrokken, het
onderwijsachterstandenbeleid gekenmerkt wordt door een groter aantal doelstel-
lingen. Inspraak leidt dus tot een inhoudelijk uitgebreider en breder onderwijs-
achterstandenbeleid. Bovendien is er een samenhang tussen het breed verzamelen
van gegevens voor een lokale situatieschets en het betrekken van diverse instellin-
gen en organisaties bij het beleid. De inventarisatie van knelpunten en mogelijk-
heden in de gemeenten hangt dus samen met het betrekken van relevante
instellingen en organisaties bij de planvorming. 

Tabel 5.10 Samenhang tussen omvang doelstellingen, betrokken organisaties en gegevens lokale situatieschets,
1999

aantal doelstellingen aantal betrokken instellingen

Pearson-correlatie (n) Pearson-correlatie (n)

aantal doelstellingen
aantal betrokken instellingen 0,35* (190)
aantal gegevens lokale situatieschets 0,37* (160) 0,41* (146)

* = significant op 0,01-niveau

Bron: SCP (GOA'99)

Tot een soortgelijke bevinding komt men ook in de eerdergenoemde CNV-
inventarisatie: hoe meer organisaties inspraak hebben, des te meer doelstellingen
zijn er opgenomen in het plan (Van der Toren en Van Petersen 1998: 8).
Bovendien dragen de inspraak en de informatie-uitwisseling bij tot een nadere
concretisering van doelstellingen wat betreft meetbaarheid.
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Het is de vraag of een grotere inspraak ook leidt tot een meer integrale beleids-
voering of dat die juist door een sterke sturing van de gemeente wordt bewerkstel-
ligd. Of kan integrale beleidsvoering wellicht even gemakkelijk tot standgebracht
worden door een coördinerend ambtenaar? 
Tabel 5.11 vat een aantal van de belangrijkste effecten op integrale beleidsvoering
nog eens samen. De eerste rij geeft de gemiddelde integraliteitsscores aan; de eerste
getallenkolom per beleidsterrein geeft de gemiddelde scores per beleidskenmerk
aan; de èta  is het gemiddelde totale effect. Het blijkt dat gemeenten die een sterke2

regie voeren een integraler beleid voeren dan gemeenten die het initiatief aan de
scholen en instellingen laten. Daarentegen slagen de gemeenten waar zowel top-
down- als bottom-up-initiatieven plaatsvinden erin om zowel in het voorzieningen-
beleid (voor- en buitenschools), als in het lokale onderwijsbeleid en in het beleid op
andere terreinen meer integraal beleid te voeren. De variantie in de mate waarin
het beleid rond de voor- en buitenschoolse voorzieningen integraal is, wordt voor
11% verklaard door deze bestuurlijke variatie; de variantie in integraliteit van het
lokale onderwijsbeleid wordt slechts voor 4% hierdoor verklaard en de integraliteit
op de overige lokale beleidsterreinen voor 9%. 
Uit de tabel blijkt verder dat de aanwezigheid van een ambtelijke coördinator
onderwijsachterstandenbeleid samenhangt met een integralere beleidsvoering op
het terrein van onderwijs, maar niet op andere terreinen.
Van het kunnen beschikken over een reeds langer bestaand netwerk of samenwer-
kingsverband, bijvoorbeeld uit de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden of het
grotestedenbeleid, gaat wel een integrerende werking uit.

Twee duidelijke kenmerken van een meer van onderaf totstandkomend beleid
(bottom-up) zijn het betrekken van ouders bij het beleid en een mede door en op de
buurt of wijk gericht beleid. Deze kenmerken zijn in staat een deel van de variantie
in integraliteit te verklaren. De variantie in integraliteit van het voorzieningen-
beleid wordt voor 13% verklaard door een wijk- of buurtgerichte benadering. Een
integraal onderwijsbeleid hangt duidelijk samen met de participatie van ouders van
leerlingen in dat beleid.
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Tabel 5.11 Significante verschillen in integraliteit van beleid, per categorie van de onafhankelijke variabele, 1999

integraliteit integraliteit integraliteit overig 
 voorzieningen onderwijsbeleid beleid

gemiddeld èta² gemiddeld èta² gemiddeld èta²

totaal 7,8 13,5 7,3

actieve rol gemeente 7,4 0,11 ** 13,8 0,04 * 7,0 0,09 **
terughoudende rol gemeente 5,7 10,5 5,2
zowel top-down als bottom-up 11,9 16,5 10,7

wel GOA-coördinator % 14,8 0,06 ** %

geen GOA-coördinator 9,4

wel gebruik bestaand netwerk 8,7 0,04** 15,6 0,11 ** 8,5 0,09 **
geen gebruik bestaand netwerk 6,1 9,0 4,5

wel wijkgericht beleid 10,7 0,13 ** 16,6 0,06 ** 9,7 0,10 **
geen wijkgericht beleid 6,1 11,8 5,8

wel ouderparticipatie 8,4 0,02 * 15,2 0,09 ** 8,1 0,05 **
geen ouderparticipatie 6,2 9,0 9,0

* = significant op 0,05-niveau
** = significant op 0,01-niveau 

Bron: SCP (GOA'99)

5.4 Middelen

5.4.1 Samenstelling van het GOA-budget

Sardes (Van Rossum et al. 1999) becijfert dat er landelijk ongeveer 800 miljoen
gulden beschikbaar is voor het GOA-beleid. Dat zijn middelen waar niet de
arbeidsduurverkorting (ADV), het schoolprofielbudget en de schoolbegeleiding
onder gevat zijn. Van dit bedrag is ongeveer 380 miljoen gulden bestemd voor het
basisonderwijs in de vorm van gewichtengelden; de CUMI-gelden voor het
(voortgezet) speciaal onderwijs bedragen ongeveer 50 miljoen gulden en de CUMI-
gelden voor het voortgezet onderwijs ongeveer 80 miljoen gulden; de doeluitkering
naar gemeenten bedraagt landelijk ongeveer 160 miljoen gulden en voor OALT is
ongeveer 130 miljoen gulden beschikbaar (Van Rossum et al. 1999: 18). 
Gemeenten dragen uit eigen middelen met elkaar ongeveer 120 miljoen gulden bij
aan het landelijke budget voor het GOA-beleid; dat is 15% van het totaal.

Het landelijke beeld dat Sardes (Van Rossum et al. 1999) schetst, wordt weerge-
geven in tabel 5.12.
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Tabel 5.12 Landelijk overzicht gemiddelde budget van gemeenten, 1999 (in guldens)

gemeenten die een besluit niet-G25 gemeenten, G21 G4
moeten nemen planplichtig

gewichtengelden 54.737 628.064 3.622.924 43.222.862

CUMI-gelden (v)so 7.167 77.994 506.564 5.549.826
CUMI-gelden vo 8.010 156.447 1.044.702 6.523.604
doeluitkering (GOA) 10.226 244.766 2.124.402 17.343.931
OALT-middelen 5.779 195.830 1.407.501 14.791.732
totaal 85.918 749.965 8.706.094 87.431.955

Bron: Van Rossum et al. (1999)

De budgetten van de grote steden overstijgen duidelijk die van de kleinere
gemeenten, die dan ook veelal niet-planplichtig zijn.

In dit onderzoek is de gemeenten gevraagd om hun budget te specificeren. Het
blijkt dat de verschillen in beschikbare budgetten voor het bestrijden van onderwijs-
achterstanden sterk variëren naar stedelijkheidsgraad. De onderwijsachterstands-
problematiek concentreert zich voor een belangrijke deel in de sterk stedelijke
gemeenten: er zijn daar meer leerlingen op wie de gewichtenregeling  van toepas-2

sing is (tabel 5.13).

Tabel 5.13 Gemiddelde aantal achterstandsleerlingen per gewichtsklasse, naar stedelijkheidsgraad, 1999

1,25 1,4 1,7 1,9 gemiddelde
percentage

achterstands-
leerlingen

zeer sterk stedelijk 2.916 10 27 7.284 42
sterk stedelijk 1.222 13 21 956 30
matig stedelijk 626 1 10 334 25
weinig stedelijk 402 1 4 90 24
niet-stedelijk 297 1 2 31 26
totaal 528 2 7 345 25

Bron: RPD (WMD'99) SCP-bewerking

Het is voor veel gemeenten niet eenvoudig om het totale budget dat daar beschik-
baar is voor het bestrijden van onderwijsachterstanden te noemen en te specificeren
naar de verschillende bronnen. Dat ligt met name aan onduidelijkheid of onzeker-
heid over de gemeentelijke middelen die voor onderwijsachterstanden zijn bestemd.
Heel algemeen kan worden gesteld dat de doeluitkeringen van het rijk aan 
gemeenten in het kader van het GOA en OALT ruim overstegen worden door de
gewichtengelden. Het rijksdeel van het budget overstijgt in ruime mate de gemeen-
telijke middelen.
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Tabel 5.14 Samenstelling van het onderwijsachterstandsbudget, naar stedelijkheidsklasse, 1999 (in gemiddelde
bedragen x 1.000 gld.)

stedelijkheidsklasse

zeer sterk sterk matig weinig niet-
stedelijk  stedelijk  stedelijk  stedelijk stedelijk totaal

rijksmiddelen: gewichtengelden 2.0941 2.085 818 284 103 1.534
rijksmiddelen CUMI-gelden (v)so 2.671 318 104 18 41 197
rijksmiddelen CUMI-gelden vo 3.322 599 199 63 161 313
rijksmiddelen GOA-budget 8.422 1.053 325 135 64 666
rijksmiddelen OALT-middelen 7.243 779 273 76 14 527
totaal rijksmiddelen 42.601 4.836 1.721 578 202 3.239
standaardafwijking totaal 49.918 4.295 1.756 674 199 12.812

gemeentelijke middelen exact 885 (4) 718 (15) 250 (27) 72 (12) 114 (14) 327 (72)a

gemeentelijke middelen geschat 8.000 (1) 507 (15) 315 (10) 136 (12) 73 (7) 464 (45)a

totaal gemiddelde budget 42.994 5.112 1.846 592 231 3.346b

standaardafwijking totaal 49.911 4.599 1.871 721 237 12.884
(n) (9) (39) (54) (63) (55) (220)

Tussen haakjes het aantal gemeenten dat de gemeentelijke bedragen heeft opgegeven.a

Het gaat om een minimaal totaalbedrag (met zekerheid vast te stellen) dat afhankelijk van de feitelijkeb

gemeentelijke bijdrage anders kan uitvallen.

Bron: OC&W (1999); SCP (GOA'99)

In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat een ruime meerderheid van de gemeenten het
beperkte budget als knelpunt bij de implementatie van het gedecentraliseerde
onderwijsachterstandenbeleid ervaart. Een van de veronderstellingen over de
decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid is dat de gemeenten aange-
spoord raken om zelf extra middelen in te zetten voor de (lokale) achterstands-
bestrijding. 
Het blijkt dat inderdaad veel gemeenten al dan niet aanvullend op de rijksmiddelen
eigen middelen inzetten.
In totaal zetten 134 gemeenten eigen middelen in het kader van het GOA in.
Hieronder bevinden zich 7 gemeenten die het zonder rijksmiddelen moeten stellen
(tabel 5.15). De overige gemeenten vullen het rijksbudget aan. Deze stijging van
het GOA-budget komt de achterstandsleerlingen duidelijk ten goede.3
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Tabel 5.15 GOA-budget, naar samenstelling herkomst middelen, 1999 (in guldens)

totale GOA-budget totale GOA-budget pera

achterstandsleerling in het
basisonderwijsa

gemiddeld standaard- gemiddeld standaard- aantal
afwijking afwijking  gemeenten

alleen rijksmiddelen 49.219 40.4891 608 310 26
alleen gemeentemiddelen 835.159 1.715.625 380 310 7
zowel rijks- als gemeentemiddelen 4.210.998 13.071070 962 532 127
totaal 3.416.856 11.668.581 870 523 160

Dit bedrag is gebaseerd op de door gemeenten opgegeven bedragen en kan iets anders uitvallen, afhankelijka

van de feitelijke gemeentelijke bijdrage.

Bron: OC&W (1999) SCP-bewerking

Als we de bedragen per stedelijkheidsklasse omrekenen naar het gemiddelde budget
per leerling op wie een gewichtenregeling van toepassing is, dan vallen grote
verschillen op. In de grote en in de sterk tot zeer sterk stedelijke gemeenten is er
per achterstandsleerling een aanzienlijk hoger bedrag beschikbaar dan in de weinig
tot niet-stedelijke gemeenten. Uiteraard concentreert de problematiek zich in de
grote steden en bovendien hebben grote steden ook meer mogelijkheden om eigen
middelen toe te voegen. Maar op grond van deze gegevens moet geconcludeerd
worden dat er voor een achterstandsleerling in de niet-stedelijke gemeenten slechts
een uiterst beperkt bedrag beschikbaar is, dat ruim beneden het landelijke
gemiddelde ligt (tabel 5.16).

De standaardafwijkingen laten evenwel zien dat er ook tussen de sterk en zeer sterk
stedelijke gemeenten onderling grote verschillen zijn in het beschikbare budget per
leerling.

Tabel 5.16 GOA-budget per achterstandsleerling, naar stedelijkheidsklasse, 1999 (in guldens)

gemiddeld bedrag standaardafwijking aantal gemeentena

zeer sterk stedelijk 1.591 435 9

sterk stedelijk 1.255 528 39
matig stedelijk 906 423 54
weinig stedelijk 575 350 63
niet-stedelijk 357 278 55
totaal 764 529 220

Dit bedrag is gebaseerd op de door gemeenten opgegeven bedragen en kan iets anders uitvallen, afhankelijka

van de feitelijke gemeentelijke bijdrage. 

Bron: SCP (GOA'99)
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5.4.2 De inzet van de middelen

De cijfers over het beschikbare GOA-budget moeten, zoals gezegd, met enige
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Een aantal gemeenten is immers niet zeker
of en, zo ja, hoeveel geld de gemeente zelf ter beschikking stelt voor het bestrijden
van onderwijsachterstanden.
De vragen naar de prioriteitenstelling bij het verdelen van de middelen over
verschillende activiteiten en projecten zijn door slechts 78 gemeenten beantwoord
(tabel 5.17).
Deze gemeenten zetten een groot deel van de middelen in voor projecten in het
primair onderwijs. Het is duidelijk dat de nadruk in middelentoekenning ligt op de
voor- en vroegschoolse periode van het basisonderwijs. Projecten in het voortgezet
onderwijs krijgen veel minder aandacht. Ook wordt er relatief weinig geld uit het
budget besteed aan buitenschoolse activiteiten.

Tabel 5.17 Verdeling van GOA-middelen over activiteiten en aandachtsgebieden, 1999 (in absolute aantallen)

percentage van het budget

0 1%10 11%25 26%50 51%99 100

voorschoolse activiteiten 18 24 23 9 2 2
buitenschoolse activiteiten 48 24 4 2 % %

projecten primair onderwijs 6 % 9 30 29 4
projecten voortgezet onderwijs 22 18 19 18 1 %

andere activiteiten 34 25 14 1 2 2
(n = 78)
Bron: SCP (GOA'99) 

Eén van de veronderstellingen over het GOA-beleid is, zoals hier reeds eerder werd
gesteld, dat de overheid hoopt dat gemeenten zelf middelen zullen inzetten ter
bestrijding van onderwijsachterstanden. 
Uit de evaluatie van het sociale-vernieuwingsbeleid blijkt dat het inzetten van een
gemeentelijk budget voor onderwijs een belangrijke stimulans vormt voor samen-
werking tussen gemeente, scholen en welzijnsinstellingen (Van de Wouden et al.
1994). De beleidscoördinatie lijkt dan beter gegarandeerd. 
Deze hypothese lijkt ook in dit onderzoek ondersteund te worden als gekeken wordt
naar de mate waarin sprake is van integraal beleid in het kader van het GOA en het
lokale onderwijsbeleid en overig lokaal (sociaal) beleid. In het voorgaande is al
geconstateerd dat de meeste gemeenten geen exacte bedragen kunnen noemen of
nog niet weten hoe hoog de gemeentelijke bijdrage wordt. Daarom is hier volstaan
met een globaal onderscheid naar samenstelling of bron van het GOA-budget. Met
name een aanvullend budget van de gemeenten op de rijksmiddelen resulteert in
een intensievere samenwerking en afstemming van het gehele beleid. Gemeenten
die onderwijsachterstandenbeleid voeren en in het geheel niet beschikken over
rijksmiddelen, lijken met eigen middelen er bovendien beter in te slagen een
integratie met het overige lokale sociaal beleid tot stand te brengen dan gemeenten
die het beleid met uitsluitend rijksmiddelen voeren (tabel 5.18).



90

Tabel 5.18 Mate waarin wordt samengewerkt en het beleid op elkaar wordt afgestemd, naar bron GOA-budget,
1999 (in gemiddelde scores)

integraliteit lokaal onderwijsbeleid (1-43) integraliteit overig lokaal beleid (1-31)a a

gemiddelde standaardafwijking gemiddelde standaardafwijking

alleen rijksmiddelen 9,0 6,7 4,6 3,5
alleen gemeentemiddelen  7,3 4,5  5,7 3,5
beide 15,8 9,4 8,3 6,4
totaal 14,3 9,5 7,6 6,0

Tussen haakjes staat het schaalbereik vermeld; de schalen verschillen in bereik. Een hoger gemiddelde duidt opa

meer integraal beleid..

Bron: SCP (GOA'99)

5.5 Conclusies

Met de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid naar gemeentelijk
niveau is niet alleen de kans op inhoudelijke variatie in het beleid toegenomen,
maar bestaat tevens de mogelijkheid van een grote bestuurlijke variatie tussen
gemeenten. 
Een belangrijke verwachting over de gemeentelijke beleidsvoering is dat sector-
overstijgend en integraal beleid meer zullen voorkomen in een gedecentraliseerde
context. Een krachtige regierol van de gemeente is evenwel een voorwaarde om de
integraliteit ook te realiseren. De participatie van verschillende actoren en het
aantal sectoren waarmee het onderwijsachterstandenbeleid raakvlakken heeft,
maken een goede coördinatie en sturing noodzakelijk. 

In dit hoofdstuk is onderzocht of de decentralisatie van het beleid in bestuurlijk
opzicht ook tot een integralere beleidsvoering heeft geleid. Welke rol vervult de
gemeente daarin: een meer directieve houding en een duidelijke strakke regie, of
meer een regie gericht op consensus en wisselwerking met het onderwijsveld en
bijvoorbeeld ouders van leerlingen? 

De onderlinge samenwerking en afstemming van beleid tussen GOA, voor- en
vroegschoolse voorzieningen, onderwijsbeleidsterreinen en aan onderwijsachter-
standen verwante lokale beleidsterreinen geven een vrij eenduidig beeld van de
aard van de samenwerking. Er worden nog nauwelijks personele en financiële
middelen gebundeld, wat de meest intensieve vorm van samenwerking en afstem-
ming in het beleid is. Maar op een aantal terreinen wordt wel informatie uitgewis-
seld en overleg gepleegd en worden - in mindere mate - gezamenlijk doelstellingen
geformuleerd. Bovengemeentelijke samenwerking vindt niet of nauwelijks plaats:
samenwerking en onderlinge beleidsafstemming is een binnengemeentelijke aan-
gelegenheid.

Op het terrein van de voorschoolse voorzieningen kan meer van enige mate van
integraal beleid gesproken worden dan rond de buitenschoolse voorzieningen. De
meest integrale beleidsvoering op het niveau van de voorzieningen vindt plaats
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tussen het GOA en de peuterspeelzalen. In de beleidsvoering blijkt andermaal dat
gemeenten het accent leggen op de voor- en vroegschoolse periode.
In het onderwijsbeleid wordt in vrij ruime mate samengewerkt op het terrein van
het GOA en Weer samen naar school (WSNS)-beleid, onderwijs in allochtone
levende talen (OALT), Nederlands als tweede taal (NT2) en de schoolbegeleiding,
de leerplicht en het voortijdig schoolverlaten. 
Op de aan onderwijsachterstanden verwante beleidsterreinen wordt vooral met het
lokale jeugdbeleid een integraal beleid gevoerd. Op andere terreinen is de mate van
integraliteit duidelijk minder.

Welke factoren bepalen nu of gemeenten een integraal beleid realiseren? Samen-
vattend kan worden gesteld dat de volgende factoren belangrijk zijn. 
Allereerst spoort de planplichtigheid de gemeenten aan tot een integrale beleids-
voering. Dit geldt zowel voor de lokale onderwijsbeleidsterreinen als voor de
overige lokale beleidsterreinen. 
De grote en sterk tot zeer sterk stedelijke gemeenten zijn eveneens succesvoller in
het realiseren van een zekere mate van integraal beleid dan andere gemeenten. En
de gemeenten uit de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden met ervaring op het
gebied van onderwijsachterstandsbestrijding, scoren op dit punt eveneens beter.

Een andere belangrijke bestuurlijke determinant van het GOA-beleid is de sturing
door (of de regierol van) de gemeente. In meer dan de helft van de gemeenten voert
de gemeente een sterke regie. In de overige gemeenten wordt het beleid in gelijke
mate getypeerd door bottom-up-beleid, waarbij het initiatief overwegend aan de
instellingen en organisaties wordt gelaten, of door een combinatie van top-down-
initiatieven en bottom-up-initiatieven.
Gemeenten die zich sterk terughoudend opstellen, slagen er nauwelijks in om op
alle hier onderscheiden beleidsterreinen (voorzieningen, onderwijs en overig
beleid) integraal beleid te voeren. Gemeenten die daarentegen een sterke regie
voeren slagen daar beter in. Maar het meest succesvol voor een integrale beleids-
voering lijkt een bestuurlijke context te zijn waarin ruimte is voor zowel initiatie-
ven vanuit 'het veld' als voor initiatieven en sturing van de gemeente. 
In gemeenten waar veel instellingen bij de planvorming zijn betrokken, wordt een
inhoudelijk breder geformuleerd beleid gevoerd. Wijkgericht beleid en een beleid
waarin veel ruimte is voor de participatie van ouders van leerlingen, hangen
positief samen met een integraal lokaal beleid.

Met de invoering van de wet GOA ontstond bij sommigen de zorg dat de decen-
tralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid zou leiden tot een ongewenste
ongelijkheid tussen gemeenten, waarbij grotere gemeenten met meer budget een
GOA-beleid kunnen voeren dan de kleinere gemeenten. De mogelijkheid om
gemeentelijke middelen voor dit doel in te zetten, zou de bestuurskrachtige
gemeenten een groot voordeel ten opzichte van minder bestuurskrachtige
gemeenten geven. En uiteindelijk zou dit effect van de decentralisatie ook tot een
mogelijk ongewenste diversiteit op leerlingniveau kunnen leiden, waarbij een
achterstandsleerling op een school in de ene gemeente op meer faciliteiten kan
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rekenen dan een achterstandsleerling op een school in een andere gemeente (vgl.
Vermeulen et al. 1997). 

Om te onderzoeken of vorenstaande zorg bevestigd dan wel ontkracht kan worden,
is de gemeenten gevraagd de middelen die hun en de scholen in het kader van het
GOA ter beschikking staan, te specificeren. Deze opgaaf is voor de gemeenten geen
sinecure. In dit onderzoek is daarom voor veel gemeenten met 'tenminste'-bedragen
gewerkt, verwijzend naar zowel het bedrag waarover in dit verband tenminste
beschikt kan worden, als naar het bedrag waarvan in het onderzoek tenminste met
zekerheid kan worden vastgesteld dat het correct is. 
De grote onduidelijkheid betreft de middelen die de gemeente zelf in dit verband
zal inzetten of heeft ingezet. Exacte bedragen worden door 79 gemeenten genoemd;
geschatte bedragen nog eens door 51 gemeenten. Zoals hier al is vermeld, moeten
de cijfers daarom met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
Wel kan met zekerheid worden vastgesteld dat er grote verschillen zijn in de bedra-
gen waarmee gemeenten een onderwijsachterstandenbeleid voeren. In een globale
omrekening naar het gemiddelde budget per achterstandsleerling (van 1,25- tot
1,9-gewicht) blijken de grote en sterk tot zeer sterk stedelijke gemeenten over een
groter budget te kunnen beschikken dan de weinig tot niet-stedelijke gemeenten.
Uiteraard zijn de aard van de achterstand en de samenstelling van het aandeel
achterstandsleerlingen niet voor elke gemeente gelijk. De grote steden hebben meer
allochtone leerlingen, op wie de zwaarder tellende 1,9-gewichtenregeling van
toepassing is.

Meer dan de helft van gemeenten zet eigen middelen in het onderwijsachterstan-
denbeleid in. Deze gemeenten hebben als zij daarnaast over rijksmiddelen kunnen
beschikken, een aanzienlijk hoger budget tot hun beschikking dan gemeenten waar
geen gemeentelijke financiering plaatsvindt of waaraan geen rijksmiddelen ter
beschikking staan. Wel gaat er van deze gemeentelijk financiële impuls, ongeacht
of rijksmiddelen nu deel uitmaken van het budget of niet, een effect uit op een meer
integrale beleidsvoering. Dit is zeker het geval voor alle lokale onderwijsbeleids-
terreinen, maar geldt in mindere mate ook voor de integraliteit van het overige
lokale beleid.
De veronderstelling dat er een stimulerende en bindende werking uitgaat van het
inzetten van eigen middelen, gekoppeld aan een duidelijke sturing door de
gemeente, lijkt daarmee ondersteund.
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Er zijn integraliteitsschalen ontwikkeld voor drie hier onderscheiden beleidsterreinen:1

- voorzieningen
- onderwijs en educatie
- andere beleidsterreinen.
Naarmate er op de drie beleidsterreinen intensiever wordt samengewerkt en het beleid onderling
meer op elkaar wordt afgestemd, is de score op de schaal hoger. Daarnaast wordt de score op een
schaal hoger als er per onderscheiden beleidsterrein op meerdere deelterreinen wordt samen-
gewerkt. De schaal die de mate aangeeft waarin GOA en het voorzieningenbeleid integraal zijn,
loopt van 1 tot 30. De schaal die de mate aangeeft waarin het GOA en het onderwijsbeleid
integraal zijn, loopt van 1 tot 31. De schaal die de mate aangeeft waarin het GOA en ander lokaal
beleid integraal zijn, loopt van 1 tot 43.
Zie bijlage A met uitleg gewichtenregeling.2

Het totale GOA-budget is gedeeld door het aantal leerlingen in het basisonderwijs op wie een3

gewichtenregeling van toepassing is, plus de CUMI-leerlingen (s)vo.

Noten
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6  EEN TYPOLOGIE VAN HET GOA-BELEID

6.1 Inleiding

Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is het ontwikkelen van een
typologie die de belangrijkste varianten van het GOA-beleid samenvat en waarmee
de gemeenten kunnen worden ingedeeld. In dit hoofdstuk wordt een verbinding
gelegd tussen de inhoudelijke typering van het onderwijsachterstandenbeleid zoals
dit in hoofdstuk 4 naar voren is gekomen en de bestuurlijk-organisatorische
typering van het beleid zoals dat in hoofdstuk 5 is beschreven. Beide kenmerken
vormen de basis voor een beleidstypologie.

Eén van de veronderstellingen over het onderwijsachterstandenbeleid in een
gedecentraliseerde 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-organisato-
rische dimensies zoals de wijze van sturing door de gemeente en bijvoorbeeld de
mate waarin het GOA integraal beleid vormt met andere beleidsterreinen
(schema 6.1). 

Schema 6.1 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 keuzen door gemeenten, het beleid typeert.

In dit hoofdstuk zullen de a priori onderscheiden inhoudelijke en bestuurlijke
dimensies van het GOA-beleid empirisch worden onderzocht, om zo het beleid te
kunnen typeren. Vervolgens worden de gemeenten op grond van deze empirische
dimensies ingedeeld in groepen of clusters. 
In paragraaf 6.2 worden in het kort enkele methodische overwegingen over het
classificeren en construeren van een typologie beschreven. In paragraaf 6.3 wordt
de operationalisering van de beleidsinhoudelijke dimensies toegelicht en in
paragraaf 6.4 die van de bestuurlijk-organisatorische dimensies. In paragraaf 6.5
worden de resultaten beschreven. De typering en indeling van gemeenten in de
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typologie worden beschreven in paragraaf 6.6. Paragraaf 6.7 vat de resultaten
samen.

6.2 Methodische overwegingen 

Bailey (1994) noemt een aantal voordelen van het construeren van een typologie of
taxonomie.  Uiteraard is het kunnen beschrijven van (hier) de gemeenten die snel te1

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 classifi-
ceren en typeren. In meer dan 200 van de hier onderzochte gemeenten komen
verschillende vormen van gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 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 identifi-
ceren van overeenkomsten: welke gemeenten 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 zijn daar grote verschillen tussen? 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 gemeenten. Hoewel de
typologie een beschrijvend en niet een verklarend instrument is, is het toch moge-
lijk om tevens de relaties tussen een aantal kenmerken in het beleid, van inhoude-
lijke en bestuurlijk-organisatorische aard, te herkennen.

De constructie van een beleidstypologie GOA gebeurt op basis van gegevens die bij
de gemeenten zijn verzameld, onderverdeeld in inhoudelijke en bestuurlijke
kenmerken. 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 homogeniteitsanalyses (zogenoemde Homals-analyses) en clusteranalyse;  de2

homogeniteitsanalyses 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
blootgelegd. 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
geometrische 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 afgebeeld op grond van hun scorepatroon op de dimensies. 
Gemeenten die in deze ruimte clusters vormen, zullen in dit onderzoek worden
beschouwd als typen.
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6.3 Beleidsinhoudelijke dimensies

Het is zinvol om een aantal inhoudelijke karakteristieken van het onderwijsachter-
standenbeleid in de typologie op te nemen. Het landelijke beleidskader is weliswaar
richtinggevend, maar gemeenten wordt een grote mate van vrijheid gegeven om
één of meer doelstellingen te prioriteren. Gemeenten kunnen onderling sterk
verschillen in de inhoudelijke invulling van het beleid, zo bleek in hoofdstuk 4.

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
doelstellingen uit het landelijke beleidskader gekozen en zijn er daarnaast nog
lokaal-specifieke 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 achterstandsproblematiek, 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. 

Schema 6.2 laat de operationalisering van vorengenoemde facetten van de dimensie
'reikwijdte van het beleid zien'.

Schema 6.2 Facetten reikwijdte van beleid en geobserveerde kenmerken

facetten geobserveerde kenmerken

keuze LBK-doelstellingen en - minder of gemiddeld aantal doelstellingen uit het LBK
al dan 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 scholen - alle scholen

- alle scholen met achterstandsproblematiek
- enkele achterstandsscholen w.o. die vorig jaar

achterstandsproblematiek hadden
kwaliteitsverbetering van alle leerlingen
of alleen doelgroepen - algemeen geformuleerd: voor alle leerlingen in het onderwijs

- gericht op doelgroep- of risicoleerlingen
- zowel beleid voor alle leerlingen als beleid speciaal voor

doelgroepen



98

Mate van concreetheid

Een andere dimensie betreft de mate waarin het onderwijsachterstandenbeleid
concreet is, hetgeen 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 voor de mate waarin 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.

Schema 6.3 toont de operationalisering van vorengenoemde facetten van de
dimensie 'concreetheid van het beleid'.

Schema 6.3 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 uitgewerkt - ja, alle doelstellingen in meetbare termen
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

6.4 Bestuurlijke dimensies

Naast het onderscheid in inhoudelijke dimensies van het beleid is het zinvol om
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 overheid - komen, dan wel vanuit het onderwijsveld zelf of bijvoorbeeld
de welzijnsinstellingen. De mate waarin het veld betrokken wordt bij de totstand-
koming van het beleid en het feit 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 het geval van de ene gemeente wel en in dat van een
andere gemeente niet opgaan, of niet in gelijke mate. In hoofdstuk 5 kwam de
bestuurlijk-organisatorische variatie in het beleid al naar voren. 

Sturing en de regie rol van de gemeente

Allereerst is gekeken naar de wijze waarop de gemeente stuurt: top-down versus
bottom-up. Welke inhoud geeft de gemeente, kortom, 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,
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maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het beleid
betrekt om in open wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de voorberei-
ding, bepaling, de uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen. Interactieve
beleidsvoering kan plaatsvinden 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 onderwijs-
veld zelf, dan wel door een extern organisatie- en adviesbureau. Er is gekeken of
het initiatief voor het inhoudelijk voorbereiden van het gemeentelijk onderwijs-
achterstandsplan van 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 onderwijsachterstandsbestrijding door het inzetten van middelen
waarover ze vrij kan beslissen. Het inzetten 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 inter-
actief is, wordt hier afgemeten aan de mate waarin maatschappelijke organisaties of
instellingen betrokken zijn bij de totstandkoming van het GOA-plan.

Schema 6.4 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 situatieschets - door gemeente
- het veld
- extern, bv. een organisatie- en adviesbureau

- inhoudelijke voorbereiding - door gemeente
  GOA-plan - het veld

- extern, bv. 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
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Integraliteit van het beleid

Een andere karakteristiek betreft één van de centrale doelstellingen van de
decentralisatie van het onderwijsbeleid, te weten de mate waarin het lokale beleid
ook integraal beleid is. Zo is de mate waarin samenwerking en afstemming plaats-
vindt tussen het GOA en een aantal voor- en buitenschoolse voorzieningen indica-
tief voor integraal beleid. Het onderwijsachterstandenbeleid raakt aan verschillende
andere onderwijsbeleidthema's die elkaar deels overlappen, elkaar kunnen verster-
ken of kunnen tegenwerken. Een integrale beleidsvoering vereist daarom een
duidelijke beleidscoördinatie. Indicatoren 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, basis-
educatie, arbeidsmarktgerichte leerweg, huisvestingsbeleid, leerplicht en voortijdig
schoolverlaten, en schoolbegeleiding. 

 
Schema 6.5 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 aantal terreinen en aard van de samenwerking en
afstemming: meer of minder intensief         -   WSNS

- OALT
- NT2
- inburgering
- basiseducatie
- arbeidsmarktgerichte leerweg
- huisvesting
- leerplicht en voortijdig schoolverlaten
- schoolbegeleiding
- overig

ander beleid aantal terreinen en aard van de samenwerking en
afstemming: meer of minder intensief         -   lokaal jeugdbeleid

- jeugdzorg, jeugdhulpverlening
- sociaal beleid
- arbeidsmarktbeleid
- sociale-vernieuwingsbeleid
- grotestedenbeleid
- criminaliteitspreventie
- overig
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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
beleidsterreinen zoals het jeugdbeleid, sociaal beleid, arbeidsmarktbeleid, sociale-
vernieuwingsbeleid/achterstandenbeleid, grotestedenbeleid en bijvoorbeeld
criminaliteitspreventie (schema 6.5). 

6.5 Analyse en beschrijving van de dimensies

6.5.1 Inhoudelijke dimensies

Reikwijdte en mate van concreetheid

Allereerst is onderzocht of er relaties zijn tussen de inhoudelijke kenmerken van
het beleid, volgens de operationalisering in de schema's 6.2 en 6.3. 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 geeft een oplossing waarbij twee dimensies goed in staat zijn 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 doelstellin-
gen 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
tijdschema aangegeven waarbinnen de doelstellingen gerealiseerd moeten worden.
Aan de andere kant van de dimensie bevinden zich gemeenten die aan veel minder
doelstellingen uit het LBK aandacht besteden en daarnaast geen andere doelstellin-
gen hebben gekozen. Men vindt het niet nodig of wenselijk om de doelstellingen in
meetbare 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
probleemgericht.
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 6.1 Antwoordcategoriekwantificaties beleidsinhoudelijke dimensies, 1999

kenmerk antwoordcategorie dimensie: dimensie:
 aantal doelstel-  algemeen, globaal

lingen en mate van versus specifiek
concreetheid beleid beleid

omvang doelstellingenpakket � gemiddelde aantal LBK %0,72
> gemiddelde aantal LBK + extra
doelstellingen 0,89

gemeentebrede versus wijkgerichte aanpak gemeentebreed %0,48
(tevens) wijkgericht 0,70

alle leerlingen versus doelgroepleerlingen alle leerlingen %0,95
doelgroepleerlingen 0,49

alle scholen versus achterstandsscholen alle scholen %0,55
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 6.1 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.

In figuur 6.1 komt de inhoudelijke variatie in het GOA-beleid tot uitdrukking. Ook
de overeenkomsten tussen gemeenten en de keuzen die zij in het beleid hebben
gemaakt, worden zichtbaar. Er zijn in de figuur duidelijk groepen te onderscheiden.
Elk teken representeert een gemeente. Gemeenten die een min of meer zelfde beleid
voeren, liggen dus dicht bij elkaar. 'Donkere vlekken' in de figuur duiden op zo'n
clustering van gemeenten.

In de kwadranten rechtsboven en rechtsonder bevinden zich gemeenten die een vrij
omvangrijk pakket - veelal concrete - doelstellingen kiezen: rechtsboven de
gemeenten die daarbij een specifiek beleid voeren, gericht op de achterstands-
problematiek; rechtsonder de gemeenten die een algemener beleid voeren,
gemeentebreed, gericht op alle leerlingen en alle scholen. In het kwadrant links-
onder bevinden zich gemeenten die een algemener beleid voeren, dat minder doel-
stellingen omvat en die veelal niet in meetbare termen zijn uitgedrukt. 
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Figuur 6.1 Clustering van gemeenten volgens beleidsinhoudelijke kenmerken

Tabel 6.2 Aantal gemeenten per kwadrant

specifiek 53 34

algemeen 71 63

weinig doelstellingen/ niet concreet veel doelstellingen/ wel concreet

6.5.2 Bestuurlijke dimensies

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 de schema's 6.4 en 6.5. 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.

Sturing

Het beleid van gemeenten laat 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
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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 voor-
bereiding 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 regie rol van
belang, evenals het beleidsinteractieve kenmerk van de betrokkenheid van maat-
schappelijke instellingen en organisaties. Deze dimensie geeft de mate aan waarin
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 blijken in deze dimensies niet
relevant te zijn, te weten de rol van ouders in het beleid en het inzetten van
gemeentelijke middelen. 

Tabel 6.3 geeft een overzicht waarin de relevante antwoordcategorieën van de
onderzochte kenmerken zijn weergegeven. 

Tabel 6.3 Antwoordcategoriekwantificaties sturingsdimensies, 1999

kenmerken beleid antwoordcategorie dimensie: dimensie: 
uitbesteden van mate van

taken interactief 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 voorbereiden GOA-plan gemeente %0,25
het veld %0,38
externe organisatie 2,36

aantal betrokken instellingen en organisaties weinig 0,80
veel %0,67

Bron: SCP (GOA'99)

Integraliteit

In hoofdstuk 5 is de mate waarin sprake is van integraal beleid uitvoerig besproken.
Beschreven zijn de mate waarin binnen het GOA wordt samengewerkt op het
terrein van voorzieningen, andere onderwijsterreinen en overig lokaal beleid. Er
zijn drie schalen geconstrueerd die uitdrukking geven aan de mate waarin het
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beleid op deze terreinen integraal is. Voor dit hoofdstuk zijn dus niet opnieuw
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. In figuur 6.2 zijn de
twee sturingsdimensies afgebeeld.

Rechtsboven bevinden zich de gemeenten die een aantal taken binnen het GOA
hebben uitbesteed en die een interactief beleid voeren. Veruit de meeste gemeenten
hebben niets uitbesteed en ze voeren een interactief beleid. In het kwadrant links-
onder bevinden zich gemeenten die de voorbereidende taken voor GOA niet uitbe-
steden en die geen interactief beleid voeren. 

Figuur 6.2 Clustering van gemeenten volgens sturingskenmerken

Tabel 6.4 toont het aantal gemeenten per kwadrant. 

Tabel 6.4 Aantal gemeenten per kwadrant

uitbesteden taken 40 23

zelf 54 104
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niet-interactief interactief

In figuur 6.3 zijn twee van de integraliteitsdimensies afgebeeld. Uiteraard is het
mogelijk om andere combinaties van beleidsdimensies visueel weer te geven,
bijvoorbeeld de mate waarin het GOA-beleid interactief beleid betreft en deel
uitmaakt van integraal lokaal onderwijsbeleid.
De figuur laat duidelijk de samenhang tussen beide vormen van integraal beleid
zien. Rechtsboven bevinden zich de gemeenten die zowel op het terrein van het
onderwijs als op andere beleidsterreinen een integraal beleid voeren, linksonder de
gemeenten waar het beleid op geen van deze terreinen integraal is.

Figuur 6.3 Clustering van gemeenten volgens enkele integraliteitskenmerken

Tabel 6.5 geeft het aantal gemeenten per kwadrant. 

Tabel 6.5 Aantal gemeenten per kwadrant

integraal overig beleid 20 72

niet-integraal 104 25

niet-integraal integraal onderwijsbeleid

Relatie tussen de bestuurlijk-organisatorische dimensies: sturing en integraliteit
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De bestuurlijke dimensies bestaan uit twee soorten kenmerken: sturingskenmerken
en integraliteitskenmerken. Tabel 6.6 laat heel globaal de samenhang zien tussen
de sturing in het beleid en de mate waarin sprake is van integraal beleid. 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 laat de tabel een negatieve samenhang zien tussen het uitbesteden van
enkele voorbereidende taken voor het GOA-beleid en de mate waarin sprake is van
integraal beleid. 

Tabel 6.6 Samenhang tussen de bestuurlijke kenmerken, 1999 (Pearsons correlatiecoëffiënten)

bestuurlijke dimensie: uitbesteden bestuurlijke dimensie: interactief

integraliteit voorzieningen %0,12 n.s. 0,24 **
integraliteit onderwijsbeleid %0,18 ** 0,24 **
integraliteit overig lokaal beleid %0,17 * 0,33 **

* significant op 0,05-niveau
** significant op 0,01-niveau 

Bron: SCP (GOA'99)

6.6 De beleidstypologie, een typering van gemeenten

6.6.1 Samenvoegen van de beleidsdimensies

De doelstelling van dit onderzoek betreft een analyse van de beleidsimplementatie
van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Voor deze analyse is het van
belang de verschillende beleidsvarianten in kaart te brengen en te onderzoeken
hoeveel gemeenten kiezen voor een bepaalde beleidsvariant.
In de vorige paragrafen is een aantal inhoudelijke en bestuurlijk-organisatorische
dimensies van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid onderscheiden. Deze
afzonderlijke inhoudelijke en bestuurlijk-organisatorische dimensies bevatten
relevante informatie over het GOA-beleid van gemeenten. In combinatie vormen de
dimensies een basis voor een beleidstypologie die de diversiteit en overeenkomsten
in het onderwijsachterstandenbeleid van gemeenten samenvat in een beperkt aan-
tal, duidelijk van elkaar te onderscheiden typen. Welke inhoudelijke vormen van
onderwijsachterstandenbeleid gaan relatief vaak samen met een bepaalde bestuur-
lijke vorm van het beleid en welke varianten komen weinig of niet bij gemeenten
voor?
De beleidstypologie wordt gevormd door combinaties van de dimensies weerge-
geven in schema 6.8.

Met behulp van clusteranalyse is nagegaan hoe de gemeenten over de verschillende
combinaties van beleidskenmerken verdeeld zijn. Gemeenten die een inhoudelijk
en bestuurlijk-organisatorisch sterk op elkaar gelijkend GOA-beleid voeren (dus



108

vergelijkbare scores op de dimensies hebben), vormen relatief homogene groepen of
clusters.

Schema 6.8 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

Een clusteroplossing met vier clusters is in staat het GOA-beleid van de gemeenten
op hoofdlijnen te typeren. 

Eerste cluster: minimaal of startend 

Het eerste cluster omvat naast een aantal gemeenten die nog echt moeten starten
met het GOA-beleid hoofzakelijk gemeenten waarin het beleid een gering aantal
doelstellingen omvat, die nog weinig concreet zijn: ze zijn veelal niet in meetbare
termen aangeduid en er is geen tijdschema aangegeven waarbinnen de doelstel-
lingen gerealiseerd moeten worden. Deze gemeenten voeren een overwegend
algemeen of globaal beleid, dat wil zeggen gemeentebreed, gericht op alle scholen
en op alle leerlingen. Het maken van een schets van de lokale situatie en het
inhoudelijk voorbereiden van het GOA-plan zijn taken die door de gemeente zelf
worden uitgevoerd. Het is geen interactief beleid: er worden weinig instellingen of
andere organisaties bij het beleid betrokken en de gemeente voert meestal een
sterke regie (hoewel er in dit cluster ook cases zijn waarin de gemeente zich
terughoudend opstelt).
Van integraal beleid is evenmin sprake. Deze gemeenten scoren ver onder het
gemiddelde; dat geldt voor alle hier onderscheiden beleidsterreinen. 
Iets meer dan de helft van alle onderzochte gemeenten past in dit cluster.

Tweede cluster: extern voorbereid

De gemeenten in het tweede cluster voeren een beperkt beleid met vrij weinig
doelstellingen, die bovendien nog weinig concreet zijn. Algemeen of globaal beleid
domineren het cluster. Het meest kenmerkend voor dit cluster van gemeenten is dat
het een aantal taken in het kader van GOA heeft uitbesteed, zoals het maken van
een schets van de lokale situatie en het inhoudelijk voorbereiden van het GOA-
plan. De sturing in deze gemeenten varieert nogal, wel is het overwegend inter-
actief beleid. Van een integraal beleid is evenwel geen sprake. 
Ongeveer een tiende van de onderzoeksgemeenten past in dit cluster.
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Derde cluster: doelen centraal

Het derde cluster wordt getypeerd door gemeenten die ambitieus zijn in hun doel-
stellingen, wat spreekt uit een bovengemiddeld aantal doelstellingen uit het LBK
plus eventueel nog andere doelstellingen. Dat zijn soms concreet meetbare doelstel-
lingen. 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 sterke 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 interactief beleid en het beleid is integraal, vooral op het terrein van onder-
wijs. 
Het cluster bestaat uit een kwart van de onderzochte gemeenten.

Vierde cluster: specifiek en integraal 

In het vierde cluster is het beleid van gemeenten ambitieus: een bovengemiddeld
aantal doelstellingen, maar deze zijn niet in meetbare termen aangeduid. Het beleid
is specifiek gericht op achterstandsscholen en kent veelal een wijkgerichte aanpak.
Naast maatregelen gericht op doelgroepleerlingen zijn er ook maatregelen voor alle
leerlingen. De rol van de gemeente is zeker niet als terughoudend te typeren. Het
maken van een schets van de lokale situatie en het inhoudelijk voorbereiden van
het GOA-plan zijn taken die door de gemeente zelf worden uitgevoerd. 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 beleidsterreinen. 
Dit cluster wordt gevormd door ruim een tiende van de onderzoeksgemeenten.

Tabel 6.7 Indeling van gemeenten in clusters op grond van overeenkomsten in het beleid, 1999

cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 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 resultaten van de clusteranalyse (gestandaardiseerde scores) staan in tabel 6.7.
De score -0,40 in het eerste cluster voor het kenmerk 'niet interactief versus
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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 in hoge
mate interactief beleid voert.

Een visuele weergave per beleidstype en de betekenis van de samenstellende
dimensies biedt figuur 6.4. 

Figuur 6.4 Samenstelling gemeenteclusters, naar dimensies GOA-beleid

6.6.2 Kenmerken van de beleidstypen

Een laatste stap in het analyseproces is het nader omschrijven van de verschillende
typen GOA-beleid. In deze paragraaf worden de vier clusters beschreven naar het
type gemeente en naar enkele achtergrondkenmerken van het GOA-beleid.
Tenslotte wordt onderzocht wat de relatie is tussen de aard en omvang van de
onderwijsachterstandsproblematiek en de verschillende beleidsvarianten.

Grote steden

Al eerder is de vraag gesteld of de vier grote steden een min of meer op elkaar
gelijkend onderwijsachterstandenbeleid voeren. En is het nu zo dat de kleine
planplichtige gemeenten in het geheel niet op de G25 lijken in hun beleidsvoering? 
Er is verschil in beleid tussen de vier grote steden. Slechts twee steden vallen in
hetzelfde cluster. De onderzochte G21 blijken alle in de clusters 3 en 4 te vallen
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(tabel 6.8). Ook de gemeenten die op onderdelen participeren in het grotesteden-
beleid kiezen voor deze beleidsvarianten. Maar een aanzienlijk aantal planplichtige
gemeenten die niet tot de G25 behoren, past eveneens in de clusters 3 en 4. De
overige gemeenten zijn geconcentreerd in beleidstype 1. 

Tabel 6.8 Beleidstype, naar gemeentetype, 1999 (in absolute aantallen)

G4 G21 G-op onderdelen overige planplichtige overige niet-planplichtige totaal

1 % % % 68 49 117
2 1 % 14 8 23
3 2 10 4 33 4 53
4 1 8 1 17 1 28
(n) (4) (18) (5) (132) (62) (221)

Bron: SCP (GOA'99)

Als de beleidstypering wordt uitgesplitst naar inhoudelijke kenmerken en sturings-
kenmerken,  dan valt vooral het verschil op naar de inhoudelijke dimensie die5

aangeeft of het beleid algemeen is dan wel specifiek. De vier grote steden voeren
een overwegend algemeen beleid, dat op alle leerlingen en alle scholen is gericht.
Door de concentratie van de problematiek in de vier grote steden betekent evenwel
'algemeen' beleid in deze context bijna hetzelfde als 'specifiek' beleid. In de niet-
planplichtige gemeenten wordt eveneens een overwegend algemeen beleid gevoerd.
De andere grote steden voeren daarentegen een sterk specifiek beleid; dat geldt
voor de 'G-gemeenten op onderdelen' in nog sterkere mate dan voor de overige
steden. Deze 'G-gemeenten op onderdelen' voeren bovendien het meest interactieve
beleid (tabel 6.9).

Tabel 6.9 Gemiddelde score op enkele beleidsdimensies, naar gemeentetype, 1999

inhoudelijke dimensies sturingsdimensies

omvang en aard mate van specifiek zelf doen of uitbe- mate van interactief
doelstellingen beleid steden van taken beleid

G4  0,93 %0,95  0,53  0,70
G21  1,22  0,49 %0,41  0,51
G-op onderdelen  0,64  0,93 %0,46  0,84
overige planplichtige
gemeenten %0,07  0,02 %0,01 %0,08
overige niet-planplichtige
gemeenten %0,32 %0,21  0,14 %0,09
totaal gemiddeld  0,00  0,00 0,00  0,00

Bron: SCP (GOA'99)

Achtergrondkenmerken van het GOA-beleid

De beleidstypen 1 en 2 komen vaker voor in gemeenten zonder ervaring op het
terrein van onderwijsvoorrang, ontberen vaker een ambtelijk coördinator voor het
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beleid en komen relatief vaak voor in niet-planplichtige gemeenten. Een omgekeerd
patroon is waarneembaar in de beleidstypen 3 en 4: meer gemeenten met dan
zonder ervaring, vaker wel een coördinator aanwezig dan niet en deze vaker
voorkomend bij planplichtige dan bij niet-planplichtige gemeenten.
Tabel 6.10 laat per beleidstype een aantal achtergrondkenmerken van gemeenten
zien: het behoren tot de voormalige onderwijsvoorrangsgebieden, de aanwezigheid
van een ambtelijk coördinator voor het onderwijsachterstandenbeleid, en het wel of
niet planplichtig zijn. De kenmerken hangen uiteraard onderling samen en leveren
dus min of meer eenzelfde beeld op.
Hoewel voor alle onderzochte gemeenten geldt dat het GOA-beleid nog volop in
ontwikkeling is, geldt dit zeker voor de gemeenten van het beleidstype 1. Deze
gemeenten verkeren vaker dan andere gemeenten in een beginfase van het GOA-
beleid. Enige relativering over de status van dit type beleid is dan ook op z'n plaats.

 
Tabel 6.10 Beleidstype, naar achtergrondkenmerken onderwijsachterstandenbeleid, 1999 (in procenten)

voormalig ambtelijk coördinator GOA GOA-planplichtigheid
onderwijsvoorrangsgebied

wel niet wel niet wel niet

1 42 69 48 66 43 79
2 8 12 6 21 9 13
3 32 13 31 8 31 6
4 18 6 15 5 17 2
totaal 100 100 100 100 100 100

Bron: SCP (GOA'99)

Tabel 6.11 laat - indien bekend - nog de samenstelling van het budget ter bestrij-
ding van onderwijsachterstanden zien voor de verschillende beleidstypen. De
meeste gemeenten hebben zowel rijksmiddelen als gemeentelijke middelen ter
beschikking. De paar gemeenten die alleen de beschikking over eigen middelen
hebben, vallen in het beleidstype 1 en 3.

Tabel 6.11 Beleidstype, naar samenstelling GOA-budget, 1999 (in absolute aantallen)

alleen rijksmiddelen alleen gemeente- zowel rijksmiddelen geen middelen totaal
middelen alsgemeentemiddelen

1 18 5 49 2 74
2 6 % 9 % 15
3 1 2 45 % 48
4 1 % 24 % 25
(n) (26) (7) (127) (2) (162)

Bron: SCP (GOA'99)
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Relatie beleidstype en onderwijsachterstandsproblematiek

Een belangrijke vraag is of er een relatie bestaat tussen de verschillende beleids-
varianten en de aard en omvang van de onderwijsachterstandsproblematiek. In eer-
dere hoofdstukken is één indicator beschreven die de relatieve onderwijsachterstand
in gemeenten aanduiden, te weten de percentages leerlingen op wie één van de
gewichtenregelingen van toepassing is.

Tabel 6.12 geeft een indicatie van de relatie tussen de afzonderlijke inhoudelijke en
bestuurlijke dimensies van de beleidstypologie en de omvang en aard van de onder-
wijsachterstandsproblematiek. Alleen de significante waarden zijn weergegeven.
Een aantal zaken valt op.
Zo is er volgens de tabel geen duidelijke samenhang tussen het percentage alloch-
tone achterstandsleerlingen in gemeenten en een specifiek op doelgroepen en
achterstandsscholen gericht beleid. Voor autochtone achterstandsleerlingen wordt
die relatie - omgekeerd - wel gevonden: er wordt in zulke gemeenten vaker een
algemeen, gemeentebreed beleid gevoerd, gericht op alle scholen en alle leerlingen.
Tenslotte valt ook de samenhang op tussen de integraliteit van het beleid en het
percentage allochtone achterstandsleerlingen.
In z'n algemeenheid moet geconstateerd worden dat gemeenten met een hoog
percentage allochtone achterstandsleerlingen een veel intensiever GOA-beleid
voeren dan gemeenten met een hoog percentage autochtone achterstandsleerlingen.

Tabel 6.12 Relatie beleidskenmerken en onderwijsachterstanden, 1999 (Pearsons correlatiecoëfficiënten)

% leerlingen % 1,25-leer- % 1,9-leer-
gew.regeling lingen lingen

- doelstellingen: minimaal en vaag versus uitgebreid en concreet %0,18 ** 0,36 **
- algemeen, globaal beleid versus specifiek probleemgericht %0,15 * 
- voorbereidende taken GOA-beleid door veld of gemeente zelf
versus uitbesteden
- niet-interactief versus interactief 0,15 * 0,22 **
- niet-integraal versus integraal beleid voorzieningen 0,17 * %0,13 * 0,38 **
- niet-integraal versus integraal beleid onderwijs %0,23 ** 0,45 **
- niet-integraal versus integraal overig beleid 0,14 * %0,18 ** 0,40 **

* significant op 0,05-niveau
** significant op 0,01-niveau 

Bron: SCP (GOA'99)

Tabel 6.13 geeft de relatie tussen de onderwijsproblematiek en de verschillende
beleidstypen weer. In deze tabel is het budget toegevoegd dat - bij benadering - per
achterstandsleerling beschikbaar is. Voor alle beleidsvarianten geldt dat het
percentage leerlingen op wie een gewichtenregeling van toepassing is in de
gemeenten, min of meer gelijk is. Er zijn wel significante verschillen tussen
gemeenten met overwegend autochtone achterstandsleerlingen (de 1,25-leerlingen):
deze gemeenten komen vaker voor in de beleidstypen 1 en 2. Gemeenten met een



114

hoog percentage allochtone achterstandsleerlingen (de 1,9-leerlingen) komen vaker
voor in de beleidstypen 3 en 4. De budgetten die beschikbaar zijn ter bestrijding
van de onderwijsachterstanden verschillen eveneens per beleidsvariant. De beleids-
typen 3 en 4 hebben gemiddeld een omvangrijker budget, hetgeen uiteraard ook
samenhangt met het hoge percentage 1,9-leerlingen.

Tabel 6.13 Indicatoren onderwijsachterstanden, naar beleidstype, 1999 (in procenten)

% leerlingen gewichtenregeling (n.s.) % 1,25-leerlingen % 1,9-leerlingen gemiddeld GOA-budget per
achterstandsleerling

1 0,30 0,24 0,05 505
2 0,33 0,25 0,08 617
3 0,33 0,20 0,12 1.136
4 0,33 0,19 0,13 1.232
totaal 0,31 0,22 0,08 760

Bron: SCP (GOA'99)

Budgettaire knelpunten doen zich voor in alle beleidsvarianten, maar spelen met
name de gemeenten van beleidstype 2 parten (tabel 6.14). Voor de gemeenten van
beleidstype 1 geldt bovendien dat de deskundigheid en tijd om GOA-beleid vorm en
inhoud te geven ontbreken. 
Specifieke problemen om het beleid op verschillende niveaus op elkaar af te
stemmen doen zich met name voor in gemeenten van het beleidstype 3. 

Tabel 6.14 Knelpunten GOA, naar beleidstype, 1999 (in procenten)

beleidstype 1 beleidstype 2 beleidstype 3 beleidstype 4 gemiddeld

het beschikbaar gestelde budget 34 41 34 31 34
de beschikbare deskundigheid 14 10 5 11 10
het aangegeven tijdpad 22 15 16 18 19
een overwegend kwantitatieve
benadering van onderwijsachterstanden 6 8 5 9 6
afstemming beleid tussen gemeentelijk
en regionaal niveau 5 3 13 9 8
korte- en langere-termijndoelen 7 % 8 4 6
gebrek aan medewerking 3 5 1 % 2
andere knelpunten 9 18 18 18 15
(n = 122) 100 100 100 100 100

Bron: SCP (GOA'99)

6.7 Conclusies

In dit hoofdstuk is het resultaat gepresenteerd van de eerste fase van het onderzoek
naar het beleidsproces gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, zijnde de
constructie van een beleidstypologie.
De survey onder gemeenten levert informatie op over een aantal inhoudelijke en
bestuurlijk-organisatorische kenmerken van het GOA-beleid. Deze gegevens



1 minimaal/startend 2 extern voorbereid 3 doelen centraal 4 specifiek & integraal
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

ge
m

id
de

ld
e

beleidsdimensies

aantal en concreet

globaal of specifiek

uitbesteden taken

interactief

voorzieningen

onderwijs

overig beleid

115

vormen de basis voor het opstellen van een beleidstypologie. Het a priori opstellen
is empirisch onderzocht met behulp van zogenoemde homogeniteitsanalyses. De
analyses leveren een aantal heldere beleidsdimensies op, die in combinatie de
structuur vormen van de beleidstypologie. Door middel van een clusteranalyse zijn
de gemeenten op grond van deze inhoudelijke en bestuurlijke dimensies uiteindelijk
ingedeeld in vier beleidstypen.
Een goede GOA-beleidstypologie dient recht te doen aan de inhoudelijke en
bestuurlijke variatie die het beleid in de gemeenten inmiddels heeft aangenomen,
maar moet tevens de complexiteit en verscheidenheid daarin reduceren tot een paar
beleidsimplementatievarianten. Daar zit uiteraard een spanning tussen. 
De dimensies zijn in staat het beleid in al zijn variatie weer te geven, maar de
clustering van gemeenten tot enkele groepen reduceert die variatie aanzienlijk.
Sommige gemeenten passen beter in een cluster dan andere. De indeling, hoewel
niet willekeurig, in clusters en daarmee in beleidstypen behoudt kortom iets
arbitrairs. De hier onderscheiden beleidsvarianten zijn in staat het beleid van de
gemeenten op hoofdlijnen te typeren.

Over de ontwikkeling van de vier beleidstypen en het mogelijke succes van de
verschillende implementatievarianten kunnen in dit stadium slechts tentatief enkele
uitspraken worden gedaan. In figuur 6.5 zijn de beleidstypen voorlopig aangeduid.

Figuur 6.5 Typering beleidsvarianten
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Voorlopig, want deze peiling naar de stand van zaken in het GOA-beleid is een
momentopname. Het beleid is nog volop in ontwikkeling. Dat geldt zeker ook voor
de eerste onderscheiden beleidsvariant. Een groot aantal gemeenten in deze
categorie verkeert nog in een beginstadium. Het zijn bovendien veelal gemeenten
die min of meer vanuit het niets moeten beginnen met onderwijsachterstanden-
beleid. Veel gemeenten hebben geen ervaring opgedaan met het onderwijsvoor-
rangsbeleid. Het beleid van deze gemeenten kan nog verschillende vormen
aannemen. Het grote risico voor deze categorie gemeenten is dat zij er waarschijn-
lijk niet op korte termijn in zullen slagen om een krachtig beleid te ontwikkelen.
Temeer daar deze gemeenten zelf aangeven dat de deskundigheid daarvoor ont-
breekt.

Of het beleid in de gemeenten van het beleidstype 2 goed van de grond zal komen
is de vraag. Aan goede wil lijkt het deze gemeenten niet te ontbreken: het voor-
bereidende werk is gedaan. Men heeft er voor gekozen om een aantal stappen rond
het GOA door externe deskundigen te laten uitvoeren. Maar voor een verder
ontwikkelen van het beleid zijn de condities ongunstig te noemen. In deze
gemeenten ontbreekt een ambtelijke coördinator voor het beleid en is er geen
sprake van integraal beleid - niet op het terrein van onderwijs, maar ook niet op
andere terreinen. Bovendien wordt in deze gemeenten, meer dan in andere, het
beperkte budget als probleem ervaren.

Voor de derde categorie gemeenten lijken de vooruitzichten veel gunstiger: het
beleid heeft zich er al ontwikkeld. Een risico voor deze categorie gemeenten is dat
ze er mogelijk niet in slagen om het hele, vrij ambitieuze pakket doelstellingen ook
daadwerkelijk te realiseren.
Het is bovendien nog de vraag of op termijn de doelgroepen van het onderwijs-
achterstandenbeleid wel voldoende worden bereikt. Een groot aantal gemeenten
voert immers een globaal beleid en richt zich niet specifiek op achterstandsscholen
of risicoleerlingen. 

Beleidstype 4 lijkt het meest belovend voor de implementatie van het GOA. De
condities voor gunstige beleidsuitkomsten lijken optimaal. Het zijn gemeenten met
een ruime ervaring op het terrein van onderwijsachterstandsbestrijding, er is een
ambtelijke coördinator voor het beleid, het beleid is interactief en sterk integraal.
De enige beperking die op dit moment bij dit type gesignaleerd kan worden, is dat
de doelstellingen nog weinig concreet zijn. De belangrijkste vraag is dan ook of het
beleid inderdaad tot waarneembare resultaten zal leiden.

De relatie tussen de verschillende beleidstypen en de aard en omvang van de onder-
wijsachterstandsproblematiek is duidelijk zichtbaar voor gemeenten die te maken
hebben met een hoog percentage allochtone achterstandsleerlingen. Ze komen met
name voor in de beleidstypen 3 en 4. Daarmee lijken de condities voor het bestrij-
den van dit type onderwijsachterstanden relatief gunstig. Het zijn de beleidsvarian-
ten die positief afsteken bij de andere twee en het beschikbare budget is, hoewel
beperkt, in deze gemeenten het minst ongunstig te noemen.
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Gemeenten daarentegen met een relatief hoog percentage autochtone achterstands-
leerlingen komen vaker voor in beleidstypen 1 en 2. Enige zorg over de ontwikke-
ling van het beleid voor juist deze doelgroep lijkt op grond van deze peiling gepast.
Met name een aantal niet-planplichtige gemeenten heeft een relatief hoog percen-
tage autochtone achterstandsleerlingen. Met een uiterst beperkt budget trachten
deze gemeenten een onderwijsachterstandenbeleid te voeren. 
 
De afzonderlijke beleidsdimensies en de hierop gebaseerde beleidstypologie geven
een inzicht in de verschillende implementatievarianten van het GOA-beleid. 
De typologie zal als uitgangspunt dienen voor de tweede fase van het onderzoek,
waarin het beleidsproces gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid in een beperkt
aantal gemeenten diepgaander zal worden onderzocht. 
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Hoewel de woorden synoniem zijn en door elkaar gebruikt worden, wordt ook wel onderscheid1

gemaakt in een theoretische, conceptuele typologie en een empirische taxonomie.
Gezien de aard van de gegevens komen classificatietechnieken als Homals, Princals, Overals en2

bijvoorbeeld factoranalyse en clusteranalyse in aanmerking. 
Op een aantal terreinen wordt meer of minder intensief beleidsmatig samengewerkt in gemeenten3

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.
De negatieve codering uit de Homals-analyse voor de dimensie 'interactief beleid' is hier4

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.
De integraliteitskenmerken van het beleid zijn in het vorige hoofdstuk uitvoerig besproken en5

worden hier buiten beschouwing gelaten.

Noten
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7  ONDERWIJS IN ALLOCHTONE LEVENDE TALEN (OALT) IN HET 
PRIMAIR ONDERWIJS

7.1 Inleiding

In de rapportage Ceders in de tuin van de Commissie allochtone leerlingen in het
onderwijs, onder leiding van Van Kemenade (Van Kemenade et al. 1992), wordt
een nieuwe opzet bepleit van het onderwijsbeleid voor allochtone leerlingen. In het
advies wordt geconstateerd dat op basis van onderzoek er geen duidelijke aan-
wijzingen zijn dat het onderwijs in de eigen taal een positief effect heeft op het
bestrijden van onderwijsachterstanden. Men concludeert dat vanuit het oogpunt van
achterstandsbeleid onderwijs in de eigen taal niet dwingend geboden is. Het belang
van een beleid dat het behoud en de ontwikkeling van de in Nederland levende
allochtone talen waarborgt, is vooral van cultuurpolitieke en economische aard. De
term 'allochtone levende talen' wordt geïntroduceerd. Er wordt elke taal onder
verstaan die niet uit Nederland afkomstig is, maar wel bij Nederlandse inwoners in
levend gebruik is (Van Kemenade et al. 1992: 39). Voorheen werd het onderwijs
aan allochtone leerlingen OET of OETC genoemd: onderwijs in eigen taal (en
cultuur).
Grondgedachte van de nieuwe opzet is dus dat er in het onderwijs voor allochtone
leerlingen een onderscheid dient te worden gemaakt tussen de componenten
'achterstandsbestrijding' en 'cultuur'.

De wet-OALT  stelt dat een gemeente per 1 augustus 1998 een OALT-plan of1

-besluit moet hebben vastgelegd. Aangezien de verplichting om OALT geheel
buiten het reguliere lesprogramma te plaatsen pas per 1 augustus 1999 ingaat, kan
het zijn dat gemeenten hebben besloten om in het OALT-plan vast te leggen dat
gedurende het eerste schooljaar (1998/1999) zoveel mogelijk het OETC (Onderwijs
in eigen taal en cultuur)-aanbod gecontinueerd wordt. Per 1 augustus 1999 wordt
het plan dan gewijzigd en krijgt het een definitieve inhoud, dat wil zeggen: voor de
rest van de planperiode.

Ten opzichte van de bestaande wetgeving voor het OETC kent het OALT een
aantal veranderingen. Het belangrijkste inhoudelijke verschil is het doorvoeren van
de scheiding tussen achterstandenbeleid en cultuurbeleid. Was het OETC bedoeld
voor specifieke categorieën allochtone doelgroepen met achterstanden,  in principe2

kunnen alle allochtone leerlingen OALT krijgen. De kern van het OALT is een
intrinsieke waarde, namelijk door eigen-taalonderwijs contact houden met de
culturele achtergrond. De inzet van OALT is niet meer achterstandenbestrijding
maar primair cultuuronderwijs. OALT dient in tegenstelling tot OETC, buiten het
reguliere basisschoolcurriculum te worden gegeven. Het cultuuronderwijs mag niet
ten koste van het reguliere onderwijsprogramma gaan, is de achterliggende ge-
dachte. In het invoeringsjaar (1998-1999) bestond nog de mogelijkheid om OALT
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voor maximaal 50 uur binnen het reguliere lesprogramma te geven.
De gemeente kan ervoor kiezen om OALT-middelen (mede) ter bestrijding van
onderwijsachterstanden in de onderbouw van het basisonderwijs te benutten. De
allochtone talen worden dan gebruikt ter ondersteuning van de ontwikkeling van
het Nederlands als tweede taal. Deze taalondersteuning mag, in tegenstelling tot
OALT (cultuuronderwijs), wel tijdens de reguliere lessen worden gegeven.

Een andere belangrijke verandering van het OALT ten opzichte van het OETC is
dat beleidsmatig de verantwoordelijkheid bij de gemeente is komen te liggen. De
gemeenten ontvangen van het rijk een doeluitkering, die zij vervolgens gericht
moeten inzetten voor eigen-taalonderwijs aan kinderen van immigranten. Voor de
uitvoering van het gemeentelijk OALT-beleid zijn de scholen of andere instellingen
die het OALT-aanbod verzorgen verantwoordelijk. De onderwijsinspectie bewaakt
de kwaliteit van het gegeven onderwijs.
Als gemeenten ervoor kiezen om de OALT-middelen deels in te zetten voor het
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, dan dient in het GOA-plan de beste-
ding van de OALT-middelen te zijn aangegeven. Een belangrijk verschil is dat de
gemeenten (na overleg met ouders) volledig vrij zijn in de keuzen die zij voor
OALT zullen maken. Anders dan voor het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid fungeert er voor OALT geen landelijke beleidskader.
Voor veel gemeenten zijn OALT en GOA evenwel niet volledig gescheiden
trajecten.

Hoewel er dus duidelijk overlappingen zijn tussen OALT en GOA, zijn er ook
verschillen. Deze betreffen niet alleen de verhouding tussen rijk en gemeente, maar
bijvoorbeeld ook het feit dat de sociaal-economische positie van de ouders van
leerlingen, die in het GOA-beleid het uitgangspunt vormt voor de doelgroepbepa-
ling en gewichtenregeling, voor het aanbod van OALT geen rol speelt. De overheid
moet gelegenheid bieden voor onderwijs in allochtone levende talen, waarbij niet
op voorhand al bepaalde taalgroepen zijn uitgesloten.

In dit hoofdstuk wordt een eerste inventarisatie gemaakt van de vorderingen van
gemeenten rond het OALT. In augustus 1998 is de wet-OALT officieel van kracht
geworden. Voor een inventarisatie lijkt het wat vroeg, zo kort na de start. De
peiling in het kader van dit onderzoek heeft daarom noodgedwongen een globaal en
zeer voorlopig karakter. Toch worden hier reeds enkele bevindingen gepresenteerd,
die een globaal inzicht in de start van de beleidsimplementatie geven, en de knel-
punten die zich daarbij voordoen.

7.2 OALT, een stand van zaken

7.2.1 Respons en planplicht

Volgens de gegevens van het ministerie van OC&W is bijna 40% (218 gemeenten)
van alle gemeenten in Nederland OALT-planplichtig. De nieuwe Wet onderwijs in
allochtone levende talen verplicht de gemeenteraad om een OALT-plan op te
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stellen als de OALT-middelen (de specifieke uitkering van het rijk) tezamen met de
achterstandsmiddelen jaarlijks het bedrag 250.000 gulden overstijgen. Gemeenten
die middelen ontvangen die dit bedrag niet te boven gaan kunnen ook een OALT-
plan vaststellen of moeten anders een zogenoemd planvervangend besluit nemen.

De respons voor het OALT-deel van de vragenlijst is evenals voor het GOA-deel
representatief naar planverplichting (tabel 7.1). In totaal zijn 162 van de onder-
zochte gemeenten planplichtig. Voor 133 gemeenten geldt dat zij tevens GOA-
planplichtig zijn (tabel 7.2).

Tabel 7.1 Respons naar OALT-planverplichting, 1999 (in absolute aantallen)

respons non-respons totaal

OALT-planplichtig 162 56 218
niet-OALT-planplichtig 242 88 330
aantal gemeenten 404 144 548

Bron: planverplichting OC&W; SCP (GOA'99)

Tabel 7.2 Respons naar GOA- en OALT-planplichtigheid, 1999 (in absolute aantallen)

OALT-planplichtig niet-OALT-planplichtig totaal

GOA-planplichtig 133 35 168
niet-GOA-planplichtig 29 207 236
totaal 162 242 404

Bron: SCP (GOA'99)

De planverplichting hoeft niet parallel te lopen met het daadwerkelijke aanbod van
OALT-onderwijs in de gemeenten. Van de 148 gemeenten die op dit moment
OALT aanbieden, hebben er 8 gemeenten geen planverplichting. De verdere
gegevens in dit hoofdstuk hebben betrekking op deze 148 gemeenten in de respons.
De meting vond plaats in december 1998-januari 1999.

Achtergrondkenmerken van gemeenten

Het percentage allochtonen in deze gemeenten varieert van 2 tot 40 en het percen-
tage leerlingen in deze gemeenten voor wie in het onderwijs één van de gewichten-
regelingen van toepassing is, varieert van 7 tot 67. Tabel 7.3 laat de gemiddelde
percentages zien per stedelijkheidsklasse. Te kleine percentages voor leerlingen op
wie de 1,4- en 1,7-gewichtenregelingen van toepassing zijn, zijn uit de tabel
gelaten. De tabel laat zien dat in vergelijking met het landelijk beeld de OALT-
planplichtige gemeenten hogere percentages leerlingen hebben op wie een
gewichtenregeling in het onderwijs van toepassing is. 
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Tabel 7.3 Allochtonen en leerlingen gewichtenregeling onderwijs in de OALT-gemeenten, 1999 (in procenten)

 allochtonen  leerlingen gewichtenregeling  1,25-leerlingen  1,9-leerlingen  aantal gemeenten

zeer sterk stedelijk 22 47 17 30 9
sterk stedelijk 12 31 17 13 35
matig stedelijk % 28 17 10 46
weinig stedelijk % 30 22 % 41
niet-stedelijk % 31 26 % 16
totaal % 31 20 11 147

Bron: RPD (WMD'99) SCP-bewerking

Van de onderzochte gemeenten die OALT-onderwijs aanbieden hebben
79 gemeenten een definitief OALT-plan.  In de meeste gevallen (62%) wordt het3

OALT-plan opgenomen in het gemeentelijk onderwijsachterstandenplan.

Evenals voor het GOA geldt dat de OALT-planplichtige gemeenten voor het van
kracht worden van de wet-OALT in augustus 1998 een plan moeten hebben. Maar
lang niet alle gemeenten is het gelukt om in de relatief korte tijd zij daarvoor
beschikbaar hadden een definitief plan gereed te hebben. Een kwart van gemeenten
is er wel in geslaagd (tabel 7.4). Aan het eind van 1998 had de helft van de
gemeenten haar plannen gereed. In augustus 1999, een jaar na het van kracht
worden van de OALT-wet, heeft naar verwachting driekwart van de gemeenten de
definitieve plannen klaar.

Tabel 7.4 Datum gereedzijn van het OALT-plan, 1999 (in procenten)

cumulatief percentage

gereed vóór: 1-8-1998 (datum OALT-wet van kracht) 25
gereed vóór: 1-1-1999 50
tijdstip dataverzameling: 51
gereed vóór: 1-8-1999 74
gereed vóór: 1-1-2000 100
(n = 104)

Bron: SCP (GOA'99)

Het schooljaar 1998/'99 is aangemerkt als een overgangsjaar. De gemeenten hebben
daarmee in zekere zin enig respijt om een, al dan niet in het GOA-plan geïnte-
greerd OALT-plan op te stellen.

 7.2.2 Fase planvorming

In de wet-OALT wordt een aantal fasen van planvorming onderscheiden. De
gemeenten zijn verplicht de voorlichtingsfasen en inspraakfasen vorm te geven. De
wet geeft evenwel niet aan hoe gemeenten dat moeten doen. Gemeenten zijn dus
vrij in de wijze waarop ze daar vorm aan geven. 
De onderscheiden fasen van planvorming hoeven niet noodzakelijkerwijs achter-
eenvolgens worden doorlopen en kunnen ook min of meer parallel lopen. 
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Zoals verwacht verkeren de meeste gemeenten (eind '98, begin '99) nog in een pril
stadium van de planvorming. Men is bezig de inspraak voor scholen en ouders te
regelen over de wijze waarop zij geïnformeerd zullen worden door de gemeente en
de wijze waarop zij hun mening kenbaar kunnen maken (tabel 7.5). Andere
gemeenten zijn al bezig met het geven van voorlichting aan allochtone ouders, of
peilen de behoeften onder allochtone ouders. Iets minder gemeenten verkeren in de
fase waarin vastgesteld wordt hoe de middelen zullen worden ingezet en voor welke
doelen. Ook voor deze fase is daarna een inspraakronde nodig over de voorgestelde
middeleninzet en doelenbepaling.
In 23 gemeenten bieden scholen en andere instellingen zich bij de gemeente aan
voor de uitvoering van Onderwijs in allochtone levende talen (OALT). In
43 gemeenten wordt reeds overgegaan tot het uitkeren van middelen aan scholen of
instellingen, en de daadwerkelijke uitvoering van het vastgestelde OALT-plan is in
deze gemeenten een feit.

Tabel 7.5 Vorderingen van gemeenten in planvormingsfasen OALT, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

fasen van planvorming
inspraak 83 61
voorlichting 80 59
behoeftepeiling 74 54
vaststellen middelen 68 50
inspraak middelen 33 24
OOGO 45 33
aanbieden voor uitvoering 23 17
uitkering middelen 43 32

totaal 136 100

Bron: SCP (GOA'99)

 

Tabel 7.6 geeft een specificatie van de fase van planvorming naar type gemeente.
Voor een makkelijke vergelijking zijn de vorderingen in de planvormingsfasen in
procenten weergegeven.

Tabel 7.6 Vorderingen van gemeenten in planvormingsfasen OALT, naar gemeentetype, 1999 (in procenten)

G4 G21 G-op overig overig niet- gemiddelde
 onderdelen  planplichtig planplichtig

inspraak 50 62 50 61 67 61
voorlichting 75 75 25 57 50 59
behoeftepeiling 75 69 25 51 83 54
vaststellen middelen 50 62 75 49 17 50
inspraak middelen 25 50 % 22 17 24
OOGO % 50 % 32 50 33
aanbieden voor uitvoering 50 37 25 13 % 17
uitkering middelen 50 37 50 30 17 32
aantal gemeenten (n = 136) 4 16 4 106 6 100

Bron: SCP (GOA'99)
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7.3 De gemaakte keuzen

7.3.1 Wie zijn geraadpleegd?

In het planvormingsproces worden verschillende partijen geraadpleegd. De school-
besturen en ouders van allochtone leerlingen worden op ruime schaal geraadpleegd
(tabel 7.7). In ruim eenderde van de gemeenten worden organisaties van migranten
geraadpleegd. Welzijnsinstellingen komen nauwelijks aan bod in deze eerste fasen
van het beleid.

Tabel 7.7 Reeds geraadpleegde actoren in de planvormingsfase, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

schoolbesturen 121 88
allochtone ouders 78 57
migrantenorganisaties 47 34
welzijnsinstellingen 22 16
andere 36 26
totaal 137 100

Bron: SCP (GOA'99)

7.3.2 Inzet van OALT-middelen

De hoogte van het budget dat voor OALT beschikbaar is, wordt in de eerste plaats
bepaald door de toekenning van het OALT-budget (doeluitkering) aan gemeenten.
Daarin zijn de huidige OETC-middelen (personele en materiële kosten, opslag voor
arbeidsduurverkorting, het schoolprofielbudget, taakrealisatie en de vergoeding
voor de nascholing) gevat. Bovendien krijgt een deel van de gemeenten extra
middelen ten behoeve van uitbreiding van het OALT-aanbod voor nieuwe taal-
groepen. Toekenning van de extra middelen is afhankelijk van het aantal kinderen
tussen de 4 en 12 jaar van wie de ouders niet in Nederland geboren zijn en die niet
tot de huidige doelgroepen van het OETC behoren (Bosker et al. 1998: 31). In
totaal hebben 38 gemeenten extra middelen ontvangen.

De gemeenten mogen zelf bepalen op welke wijze OALT gestalte krijgt in het
lokale beleid. De OALT-middelen kunnen worden ingezet voor OALT (het leren
van de eigen taal buiten het reguliere lesprogramma), of worden ingezet voor taal-
ondersteuning in de onderbouw (binnen en tot voordeel van het reguliere lespro-
gramma). In het overgangsjaar 1998/'99 mag maximaal 50 uur OALT binnen
schooltijd worden gegeven. 
Het blijkt dat meer dan de helft van de gemeenten kiest voor de mogelijkheid om de
OALT-middelen in te zetten voor taalondersteuning in de onderbouw.
14 gemeenten kiezen exclusief voor taalondersteuning, 47 gemeenten zetten de
middelen deels in voor taalondersteuning en deels voor OALT (tabel 7.8).
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Tabel 7.8 Inzet OALT-middelen, 1999 (in absolute aantallen)

voor 100% taalondersteuning in de onderbouw 14
voor 100% OALT 10
deels voor taalondersteuning in de onderbouw 46
deels voor OALT 1
het is nog niet duidelijk hoe de middelen worden ingezet 27
totaal 98

Bron: SCP (GOA'99)
 

De gemeenten die de OALT-middelen deels voor taalondersteuning inzetten in de
onderbouw of deels voor OALT kunnen bij benadering aangeven hoe deze verde-
ling uitvalt (tabel 7.9).

Tabel 7.9 Specificatie verdeling middelen door gemeenten, 1999 (in absolute aantallen)

ten behoeve van taalondersteuning onderbouw: ten behoeve van OALT:
tot 25% van de middelen 1 tot 25% van de middelen 6
25%-50% van de middelen 6 25%-50% van de middelen 16
50% van de middelen 19 50% van de middelen 13
meer dan 50% van de middelen 28 meer dan 50% van de middelen 4
totaal 54 totaal 40

Bron: SCP (GOA'99)

De meeste gemeenten (80%) hebben geen eigen middelen ingezet voor OALT of
zeggen niet van plan te zijn om eigen middelen hiervoor in te zetten. Slechts
12 gemeenten (8%) geven aan dat de gemeenteraad besloten heeft of van plan is om
eigen middelen voor OALT in te zetten. De overige respondenten weten niet of de
raad zo'n besluit heeft genomen.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om onderling hun middelen te bundelen om op
deze wijze in het aanbod van OALT te kunnen voorzien. Vooral voor kleine
gemeenten met beperkte middelen en een scala aan taalgroepen kan dit een optie
zijn om toch in het OALT-aanbod te voorzien. De meeste gemeenten gaan evenwel
niet over tot een gezamenlijke organisatie van het OALT-aanbod (tabel 7.10). De
gemeenten die van één of meer andere gemeenten geld ontvangen voor OALT zijn
kleine gemeenten.

Tabel 7.10 Bundeling OALT-middelen door gemeenten, 1999 (in absolute aantallen)

ontvangt van andere gemeente(n) middelen 3
verstrekt aan andere gemeente(n) middelen 2
geen bundeling van middelen tussen gemeenten 127
onbekend of dit gebeurt 7
totaal 139

Bron: SCP (GOA'99)
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Het zijn overwegend de scholen die het OALT-aanbod gaan (of blijven) verzorgen
(tabel 7.11). In 122 gemeenten wordt het aanbod exclusief door de scholen
verzorgd, in 15 gemeenten door zowel de scholen als andere instellingen; in
4 gemeenten komen er in het OALT-onderwijs geen scholen aan te pas.

Tabel 7.11 Instellingen die OALT zullen gaan verzorgen, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantallen procenten

scholen 122 86
andere organisaties of instellingen 4 3
zowel scholen als andere instellingen 15 11
totaal 141 100

Bron: SCP (GOA'99)

De gemeenten is eveneens gevraagd aan te geven of en, zo ja, welke nieuwe taal-
groepen in het OALT-plan zijn opgenomen. De meeste gemeenten (59%) zeggen
geen nieuwe taalgroepen op te nemen in het plan. Voor veel gemeenten is het nog
onduidelijk of er nieuwe groepen bij zullen komen (24%). Het zijn gemeenten die
nog in de inspraakrondes van het OALT-beleid verkeren. De overige 24 gemeenten
(17%) geven aan nieuwe taalgroepen in het OALT op te nemen.  4

7.4 Knelpunten rond de invoering van het OALT

De gemeenten die OALT aanbieden stuiten op allerlei knelpunten. Het grote knel-
punt is de implementatie op scholen (tabel 7.12). Vooral het voorkómen van
wachtgelden in het onderwijs speelt de gemeenten parten. Daarnaast is het vinden
van goede, gekwalificeerde docenten een probleem of ervaart men de kwaliteit van
de huidige OET (onderwijs in eigen taal)-leerkrachten als te beperkt, wat hun
kennis van de Nederlandse taal betreft, of hun pedagogisch-didactische kwaliteiten.
De beschikbare formatie en de inroostering worden eveneens als een belemmering
voor een vlotte implementatie op scholen gezien. Veel gemeenten geven dan ook
aan meer tijd nodig te hebben om het OALT in te voeren.
Er moeten compromissen gesloten worden tussen wat de scholen en de docenten
willen en wat ouders van allochtone leerlingen wensen. Ook ondervinden
gemeenten problemen bij de voorlichting en communicatie met ouders (veelal een
taal- of vertaalprobleem). Er is ook verzet van ouders tegen het buiten schooltijd
aanbieden van het OALT. Sommige gemeenten zeggen bovendien dat het hun aan
organisatietalent ontbreekt om het OALT op te zetten. En voor kleinere gemeenten
speelt het probleem dat het vaak om zeer kleine aantallen leerlingen gaat, of om
slechts enkele individuen van zeer uiteenlopende taalgroepen.
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Tabel 7.12 Knelpunten OALT, 1999 (in absolute aantallen en procenten)

aantal procenten

overeenstemming bereiken met ouders en scholen 42 30
implementatie op scholen 79 57
beperkte middelen 44 32
samenwerking met andere gemeenten 3 2
ongewenste benadeling van één of meer taalgroepen 21 15
tijdschema 49 35
andere 43 31
totaal 138 100

Bron: SCP (GOA'99)

Tabel 7.13 laat een specificatie van de knelpunten zien naar type gemeente; voor
een makkelijke vergelijking tussen de gemeentetypen zijn deze weergegeven in
procenten.

Tabel 7.13 Ervaren knelpunten OALT, naar gemeentetype, 1999 (in procenten)

G4 G21 G-op overig overig niet- gemiddelde
 onderdelen planplichtig planplichtig

overeenstemming 75 19 60 28 60 30
implementatie 75 75 60 54 60 57
beperkte middelen 50 12 20 34 40 32
samenwerking % % 20 1 20 2
ongewenste benadeling 25 12 % 17 % 15
tijdschema 100 62 80 29 % 35
andere 25 25 20 32 40 31
aantal gemeenten 4 17 5 99 23 100
Bron: SCP (GOA'99)

7.5 Conclusies

Met de invoering van de Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) is
ook de Wet onderwijs in allochtone levende talen (OALT) in werking getreden.
Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor het eigen-taalonderwijs voor
kinderen van migranten. Voor veel gemeenten zijn GOA en OALT geen volledig
gescheiden beleidsterreinen. In een ruime meerderheid van de onderzochte
gemeenten maakt het OALT-plan deel uit van het GOA-beleidsplan. Dit is mede
aanleiding om in dit onderzoek naar het beleidsproces GOA enige aandacht te
besteden aan de ontwikkelingen van het OALT-beleid. 

Het OALT-beleid verkeert in zeer pril stadium; echte conclusies zijn dan ook
nauwelijks te trekken. Hier worden slechts een paar signalen vermeld.
De meeste OALT-planplichtige gemeenten zijn er niet in geslaagd op tijd hun
definitieve beleidsplan gereed te hebben. Slechts een kwart van de gemeenten
slaagt daar wel in. 
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De meeste gemeenten zijn bezig de voorlichting en inspraakrondes te regelen. De
rijksoverheid heeft voorgeschreven welke ronden op welk moment in de beleidsvor-
ming dienen plaats te vinden. Hoe de gemeenten daar inhoud aan geven, is niet
vastgelegd. 

Anders dan in het GOA-beleid zijn gemeenten niet gebonden aan een landelijk
beleidskader. Het staat de gemeenten vrij te bepalen hoe de middelen voor het
OALT zullen worden ingezet en welke taalgroepen zullen worden 'bediend'. 
Een meerderheid van de gemeenten die reeds bepaald hebben hoe de middelen
zullen worden ingezet, kiest deels voor taalondersteuning van allochtone leerlingen
in het basisonderwijs en deels voor het OALT.
De meeste gemeenten zullen overigens geen eigen middelen aan het als beperkt
ervaren OALT-budget toevoegen. Vooralsnog lijkt er weinig animo bij gemeenten
te zijn om de middelen voor OALT te bundelen met één of meer buurgemeenten.
Dit zou in het bijzonder uitkomst kunnen bieden voor kleine gemeenten met een
uiterst beperkt budget en een grote diversiteit in de vraag uit doelgroepen van het
beleid.
De meeste gemeenten kiezen er voorlopig voor om geen nieuwe taalgroepen - ten
opzichte van het oude OET-aanbod - in het beleid op te nemen.

Het zijn overwegend de scholen die het OALT-aanbod zullen (blijven) verzorgen.
Voor welzijnsinstellingen en andere organisaties lijkt een uiterst beperkte rol te zijn
weggelegd. Op de scholen doet zich het belangrijkste hier gesignaleerde knelpunt
voor. Voor de meeste gemeenten levert de implementatie van OALT op scholen
cruciale problemen op.

Deze peiling van het gedecentraliseerde OALT-beleid is in de marge van het
onderzoek naar de implementatie van het GOA-beleid uitgevoerd. De komende tijd
moet worden bezien hoe het OALT-beleid zich in gemeenten zal ontwikkelen.
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Op 2 december 1997 is het wetsvoorstel-OALT in de Tweede Kamer aangenomen. Op 3 maart1

1998 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaard. In maart 1998 is de wet in het Staatsblad
gepubliceerd (Stbl. 1998, nr 148). 
Voor OETC kwamen de volgende doelgroepen in aanmerking:2

- leerlingen die behoren tot de Molukse bevolkingsgroep;
- leerlingen van wie tenminste één van de ouders afkomstig is uit de voormalige Mediterrane

wervingslanden;
- leerlingen van wie tenminste één van de ouders als vluchteling is toegelaten;
- leerlingen afkomstig uit een land van de Europese Unie.  

 Peildatum: januari 1999. Wanneer in de tekst gesproken wordt van een 'definitief' plan, dan wordt3

bedoeld: het plan waarin het OALT-aanbod voor de (rest van de) eerste planperiode (tot en met 1
augustus 2002) is vastgelegd. Gemeenten kunnen evenwel ook voor een voorlopig plan kiezen.
De volgende talen en taalgroepen worden genoemd, van sommige weet men het nog niet zeker.4

Tabel B7.1 Genoemde/overwogen nieuwe taalgroepen, naar het aantal gemeenten, 1999 (in absolute
aantallen)

Arabisch 5
Armeens 1
Berbers 1
Servo-Kroatisch 2
Chinees 5
Dheri 3
Duits 1
Eritrees 1
Farsi 2
Hindi 3
Japans 1
Koerdisch 1
Marokkaans-Arabisch 3
Moluks 1
Papiamento 4
Pools 1
Sarnami Hindi 1
Somalisch 7
Spaans 1
Sranang-Tongo 5
Turks 2
Vietnamees 1
totaal 52
Bron: SCP (GOA'99)

Noten
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8  CONCLUSIES

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten nog eens kort samengevat. In paragraaf 8.1
worden de achtergrond van en aanleiding voor het onderzoek geschetst. Paragraaf
8.2 biedt een samenvatting van de vorderingen van gemeenten. Paragraaf 8.3 is een
reflectie op de geconstateerde verschillen en overeenkomsten in het beleid en bevat
een korte samenvatting van de knelpunten.

8.1 Inleiding

Decentralisatie van onderwijs als achtergrond van het onderzoek

Evaluaties van onderwijsachterstandsbestrijding in het onderwijsvoorrangsbeleid en
daarvoor nog het stimuleringsbeleid, laten zien dat er tot dusver nauwelijks
positieve resultaten kunnen worden vastgesteld van de gewichtenregeling (de extra
faciliteiten die basisscholen met veel achterstandsleerlingen ontvangen) (Mulder
1996; SCP 1998). Naast de gewichtenregeling voor scholen kende het onderwijs-
voorrangsbeleid ook een gebiedsgewijze aanpak, waarin scholen in achterstandsge-
bieden samenwerken met andere instanties zoals de welzijnsinstellingen. Binnen
het sociale-vernieuwingsbeleid (1990-1994) en het grotestedenbeleid (1994-1998)
zijn de samenwerkingsrelaties tussen scholen en andere instellingen zoals de voor-
schoolse kinderopvang en opvoedingsondersteuning, verder uitgebouwd
(SCP 1998: 585). Toch functioneerde ook de gebiedsgewijze aanpak niet altijd
optimaal. Het gebiedsgewijze onderwijsvoorrangsbeleid is eveneens in 1998
opgegaan in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Met de decentralisatie
van het onderwijsachterstandenbeleid wordt gepoogd om de inzet van de middelen
ter bestrijding van de onderwijsachterstanden te verbeteren. 

Overdracht van taken van het rijk aan gemeenten (en provincies) staat sinds de
jaren tachtig prominent op de politieke agenda. Geluiden over een terugtredende
overheid op het terrein van onderwijs en een pleidooi voor meer autonomie voor
scholen, zijn eerst duidelijk waarneembaar in de nota De school op weg naar 2000
(OC&W 1988) die in 1988 verscheen. Het onderwijs blijft relatief lang buiten de
decentraliseringtendens (Van Ojen et al. 1991; Karsten et al. 1998). Dat de
decentralisatie van het onderwijs een vrij moeizaam verlopend proces is, heeft
onder meer te maken met artikel 23 van de Nederlandse Grondwet, waarin is vast-
gelegd dat het rijk verantwoordelijk is voor de zorg voor onderwijs. Een bijkom-
stige hindernis wordt gezien in het feit dat de gemeente in veel gevallen niet alleen
de lokale overheid is, maar tevens ook het schoolbestuur van het openbaar onder-
wijs, hetgeen het gevaar van belangenverstrengeling inhoudt (Van Langen en
Portengen 1999).
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Territoriale decentralisatie van het onderwijs komt eerst goed op gang in de jaren
negentig met het zogenoemde Scheveningse Beraad Bestuurlijke Vernieuwing, een
overleg dat in 1993/'94 plaatsvindt tussen de bewindslieden en de onderwijsorgani-
saties (O&W 1993); andere beleidsterreinen zijn het onderwijs dan al voorgegaan.
Er worden diverse afspraken gemaakt over wijzigingen in de bestuurlijke verhou-
dingen in het onderwijs. Eén van de voorstellen luidt om de gemeente een sturende
rol te geven in het onderwijsachterstandenbeleid en meer vrijheid om zelf
gemeentelijke middelen toe te voegen aan de rijksvergoeding (Vermeulen et al.
1997). Deze laatste mogelijkheid om af te wijken van de zogenoemde overschrij-
dingsregeling (waarbij de gemeente aanvullende uitgaven voor het openbaar
onderwijs ook dient uit te geven voor het bijzonder onderwijs) past in het kader van
randvoorwaarden om de decentralisatie van onderwijstaken te realiseren (SCP
1996). Het moet de gemeenten gemakkelijker worden gemaakt om het bestuur van
het openbaar onderwijs op afstand te plaatsen. De rol van de rijksoverheid zou meer
moeten liggen in de eindverantwoordelijkheid voor doelen, structuur en toeganke-
lijkheid van het stelsel en allocatie van middelen. 

Achterliggende gedachte bij deze beleidsoperatie is dat het niveau van de gemeente
(en wellicht daarbinnen nog van een wijk of buurt) de aangewezen bestuurlijke
schaal is voor bestrijding van de onderwijsachterstandsproblematiek. In het voorstel
om het onderwijsachterstandenbeleid te decentraliseren pleitte de toenmalige
staatssecretaris voor een integrale aanpak van vraagstukken die het niveau van de
school en het individu overstijgen (Netelenbos 1995). Lokaal onderwijsbeleid zou
leiden tot meer samenhang en tot meer samenwerking op lokaal niveau. Voor de
gemeente is daarin een duidelijke regie rol weggelegd.
Aan een decentraal onderwijsachterstandenbeleid ligt kortom een keur van (posi-
tieve) verwachtingen ten grondslag, waarvan het uiteraard de vraag is of deze
verwachtingen op termijn door de gemeenten (en de instellingen en de scholen)
kunnen worden waargemaakt. Voor een succesvolle beleidsimplementatie van het
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is het noodzakelijk de ontwikkelingen
vanaf de start nauwkeurig te volgen en eventuele knelpunten in het traject vroeg-
tijdig te signaleren, zodat het beleid waar nodig kan worden bijgesteld. 

De opdracht voor het onderhavige onderzoek moet dan ook in dit kader geplaatst
worden. In hoofdstuk 1 is gewezen op deze functie van het onderzoek als monitor
van de beleidsimplementatie gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
Daarnaast is het kader geschetst van het SCP-onderzoeksprogramma Lokaal sociaal
beleid, waarin het lokale onderwijsachterstandenbeleid één van de centrale
onderzoekthema's is.

Het onderzoek Beleidsproces gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

De survey onder de gemeenten waarvan in deze rapportage verslag is gedaan, geeft
een eerste indruk van de wijze waarop het beleid op lokaal niveau gestalte heeft
gekregen. Deze globale inventarisatie is een noodzakelijke stap in het onderzoek
Beleidsproces gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Op grond van de 
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gegevens van driekwart van alle gemeenten is immers een goed overzicht gekregen
van de stand van zaken rond het GOA. Zo'n overzicht was er nog niet. Het over-
zicht kan dienst doen als een 'nul-meting': een stand van zaken rond het gemeente-
lijke beleid, kort na het van kracht worden van de Wet gemeentelijk onderwijs-
achterstandenbeleid. Er is zicht gekregen op het aantal gemeenten dat een GOA-
beleid voert, op de fase waarin zij verkeren en de vorm die het lokale beleid aan-
neemt. Op grond van de inhoudelijke keuzen die gemeenten hebben gemaakt en de
bestuurlijk-organisatorische vorm die men daarbij kiest, is het mogelijk gebleken
een globale typering van het beleid te geven. Deze beleidstypologie is empirisch
breed gefundeerd en dient als uitgangspunt voor het vervolg van het onderzoek in
een veel geringer aantal gemeenten. 

8.2 Stand van zaken, een resumé

Bijna alle planplichtige gemeenten voeren op dit moment onderwijsachterstanden-
beleid. Ook in een niet onaanzienlijk aantal gemeenten zonder planverplichting
wordt onderwijsachterstandenbeleid gevoerd. Bovendien heeft een aantal
gemeenten het concrete voornemen binnenkort te starten met het onderwijs. Nog
niet alle gemeenten hebben ook daadwerkelijk een plan opgesteld. 
De grote steden zijn verder in het beleidsproces dan kleinere gemeenten met en
zonder planverplichting (de grote steden zijn alle planplichtig). Hetzelfde geldt
voor andere gemeenten die tot de voormalige onderwijsvoorrangsgemeenten
behoorden. Toch verkeert de helft van de onderzochte gemeenten nog (mede) in de
fase van inventarisatie en analyse. Bijna alle gemeenten hebben inmiddels het
overleg gevoerd dat tot overeenstemming over de GOA-plannen moet leiden. In de
praktijk blijkt het zogenoemde het Op overeenstemming gericht overleg (OOGO)
geen eenmalige gebeurtenis, maar bestond het reeds als overlegstructuur of heeft
het een institutioneel karakter gekregen. 
Een groot aantal gemeenten lijkt erin te slagen een vrij breed draagvlak voor het
onderwijsachterstandenbeleid te creëren. Zij doen dat door veel instellingen bij de
onderwijsachterstandsplannen te betrekken. Er wordt gebruikgemaakt van reeds
bestaande netwerken. Voordat een definitief GOA-plan wordt opgesteld, wordt in
driekwart van de gemeenten een schets of inventarisatie van de lokale (onderwijs)-
situatie gemaakt. 
De meningen over het landelijke beleidskader lopen uiteen. De meeste gemeenten
geven uitvoering aan (een deel van) het landelijke beleidskader of lijken het eigen
beleid in te kunnen passen in dit kader. Toch wordt het kader niet unaniem als
positief beoordeeld. Zo zou het te weinig richtinggevend voor een lokale beleids-
voering zijn. Andere gemeenten lijken deze ruimte juist positief te waarderen. Er
zijn kritische geluiden over de hoeveelheid doelstellingen en het ongelijksoortige
karakter ervan.
De toets van het beleid van de gemeenten aan het landelijke beleidskader wijst uit
dat het kader ten dele wordt gevolgd. De nadruk ligt op doelstellingen die de voor-
en vroegschoolse periode betreffen en de beheersing van het Nederlands. Maar ook
het terugdringen van schooluitval, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
krijgt aandacht in het beleid. Slechts een zeer gering aantal gemeenten prioriteert
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alle zes de doelstellingen van het landelijke beleidskader. Impliciet moet misschien
geconcludeerd worden dat de meeste gemeenten voor een zogenoemd groeimodel
kiezen, waarbij de doelstellingen van het landelijke beleidskader tijdens de plan-
periode min of meer sequentieel deel uit zullen maken van het beleid en slechts
enkele gelijktijdig. Dat men naar maatwerk streeft komt onder andere tot uitdruk-
king in de extra, het landelijke beleidskader aanvullende doelstellingen die
gemeenten stellen. Een groot aantal gemeenten kiest voor deze mogelijkheid. Dat
zijn bijvoorbeeld doelstellingen om de participatiegraad van ouders van leerlingen
te vergroten, maar ook heel andere zaken komen aan bod. De meeste gemeenten
slagen er (nog) niet in om de doelstellingen in meetbare termen te duiden en een
tijdschema voor de realisering ervan aan te geven. Maar er zijn ook gemeenten die
aan dit onderdeel van het beleidskader - het zoveel mogelijk in concrete termen
benoemen van de doelstellingen -  weinig waarde hechten.
Verwachtingen rond de decentralisatie van het beleid betreffende een integrale
beleidsvoering lijken deels te zijn bewaarheid. Er wordt veel overlegd tussen
sectoren, beleidsterreinen of voorzieningen en er wordt informatie uitgewisseld. Het
formuleren van gezamenlijke doelstellingen komt op onderdelen veelvuldig voor.
In veel mindere mate gaan gemeenten ertoe over om intersectoraal de financiële en
personele middelen gebundeld in te zetten voor de bestrijding van onderwijsachter-
standen. Het gebeurt wel, zoals in het lokale jeugdbeleid, maar slechts op kleine
schaal. Voor een integraal beleid is een duidelijke regierol van de gemeente
onontbeerlijk. Dat dient evenwel een rol te zijn die initiatieven vanuit het veld niet
uitsluit. Zo'n vorm van interactief beleid en omgevingssturing resulteert in een
integraler beleid dan een andere sturingswijze.
Van de rijksmiddelen die gemeenten voor onderwijsachterstandsbestrijding tot hun
beschikking hebben, vormen de gewichtengelden en de CUMI-gelden het grootste
deel. Deze middelen worden aangevuld met de doeluitkeringen voor het GOA en
OALT en, in iets meer dan de helft van de onderzochte gemeenten, ook door
gemeentelijke middelen. Hoewel de omvang van deze laatste post veelal onbekend
is, kan nu toch al gezegd worden dat het gemeentelijke 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. Sturing door het inzetten van eigen middelen blijkt bovendien in deze
gemeenten samen te gaan een meer integrale beleidsvoering.
Op grond van overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten in de inhoudelijke
en bestuurlijk-organisatorische dimensies van het onderwijsachterstandenbeleid
zoals dat lokaal gestalte krijgt, zijn de gemeenten ingedeeld in een beleidstypologie.
De typologie bevat vier categorieën ('minimaal/startend', 'extern voorbereid',
'doelen centraal' en 'specifiek en integraal') die het uitgangspunt voor verder
onderzoek vormen. 
 
8.3 Overeenkomsten, verschillen en knelpunten

Overeenkomsten in het beleid lijken zich voor te doen bij de gemeenten die tot de
voormalige onderwijsvoorrangsgebiedenbeleid (OVB) behoorden. Het is in deze
fase van het onderzoek nog onduidelijk of de zichtbare voorsprong van deze
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gemeenten het resultaat is van een jarenlange ervaring en optimale benutting van
een reeds bestaande infrastructuur, of dat het oude onderwijsvoorrangsbeleid hier
geruisloos is overgegaan in GOA-beleid. 
Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in de vorderingen die ze hebben
gemaakt met het GOA-beleid. De gemeenten met een planverplichting zijn aan de
slag gegaan met het beleid, maar daarnaast zijn er ook andere gemeenten die een
GOA-beleid voeren en/of bezig zijn met het opstellen van een GOA-plan. Grote
steden hebben, zo blijkt, een duidelijke voorsprong op andere gemeenten. Eén zo'n
onderdeel betreft het verplichte monitoren van het lokale beleid, waar de gemeen-
ten slechts aarzelend mee aan de slag zijn gegaan. In afwachting van duidelijke
landelijke criteria hebben de meeste gemeenten nog geen start gemaakt met dit
onderdeel van het beleid. Dat betekent overigens niet dat de gemeenten het geen
belangrijk instrument voor beleid vinden; eerder het tegendeel. Er is geconstateerd
dat de gemeenten ondersteuning op dit punt goed zouden kunnen gebruiken. De
zogenoemde kernmonitor die de grote steden de komende vier jaar zullen ontwik-
kelen, kan goede diensten bewijzen. Voor een landelijke vergelijking van het GOA-
beleid is een meer centrale sturing voor het onderdeel monitoring niet alleen
wenselijk, maar zelfs onontbeerlijk.
Andere knelpunten op dit moment van de beleidsimplementatie zijn van financiële
aard of hebben te maken met gebrek aan deskundigheid en tijd.

Kloprogge (1997) wijst erop dat de tijd die nodig is voor de implementatie van
beleid in scholen of andere organisaties stelselmatig wordt onderschat. Een veel-
genoemd minimum van zes jaar implementatietijd lijkt alleen reëel als direct wordt
gestart en als er doelgericht wordt gewerkt aan de implementatie; meer tijd is nodig
als er niet direct wordt begonnen met implementatie, als er nog allerlei problemen
opgelost moeten worden of als er sprake is van weerstanden (Kloprogge 1997:
14-15). In deze fase van het onderzoek is slechts globaal een aantal belangrijke
knelpunten in beeld gebracht. De tweede fase van het onderzoek zal meer zicht
moeten bieden op de aard van knelpunten die zich voordoen bij de implementatie
van het GOA-beleid op scholen. 

De aard en omvang van de gekozen doelstellingen verschillen, zo werd duidelijk,
per gemeente. Hoewel de gemeenten vrij zijn om er enkele te prioriteren, dient
binnen de eerste planperiode aan alle doelstellingen van het landelijke beleidskader
aandacht te worden besteed. Het is evenwel de vraag of alle gemeenten er ook
daadwerkelijk in zullen slagen de zes doelstellingen in deze planperiode beleids-
matig aandacht te geven.
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9  SLOTBESCHOUWING

9.1 Beoogde effecten van decentralisatie

Dit onderzoek is geen evaluatieonderzoek waarin de effecten van het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid worden onderzocht. Het onderzoek past zoals gezegd
in het kader van het monitoren van de beleidsimplementatie GOA. Daarmee kan
het onderzoek wel een functie vervullen voor een beleidsevaluatie op termijn. Op
grond van de beleidsinventarisatie kan worden vastgesteld welke condities er op dit
moment besloten liggen in het beleid, die corresponderen met de beoogde effecten
en verwachtingen rond de decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid. 

In hoofdstuk 1 zijn deze beoogde effecten en verwachtingen weergegeven op basis
van het schema van Fleurke et al. (1997) en het SCP-onderzoeksprogramma Lokaal
sociaal beleid (1999).

Maatwerk

Een belangrijke veronderstelling in het onderzoek is dat maatwerk of het streven
ernaar tot uitdrukking komt in de variatie of differentiatie die het beleid op lokaal
niveau betracht. Eén van de factoren die van invloed wordt geacht op het leveren
van maatwerk is het benutten van informatie. Op drie manieren is in dit onderzoek
getracht de voorwaarden voor een op maatwerk gerichte beleidsvoering in kaart te
brengen: door de mate waarin gemeenten bij het opstellen van hun gemeentelijke
plannen gebruikmaken van een lokale situatieschets, door de mate waarin zij naast
de scholen ook andere maatschappelijke organisaties en instellingen en bijvoor-
beeld ouders van leerlingen betrekken in een aantal belangrijke fasen van de
beleidsvorming; en door - aanvullend op de doelstellingen van het landelijke
beleidskader - lokaal-specifieke doelstellingen in het beleid op te nemen, bij voor-
keur zo concreet mogelijke doelstellingen. 
De gemeentelijke GOA-plannen zijn op grote schaal gebaseerd op lokale situatie-
schetsen. In de besluitvorming over het GOA-plan is bovendien een redelijk draag-
vlak gecreëerd door op één of andere manier instellingen en organisaties, zowel op
het terrein van onderwijs als op aanverwante terreinen, in de planvorming te
betrekken. De daadwerkelijke variatie en differentiatie op lokaal niveau kwamen tot
uitdrukking in de keuzen die gemeenten hebben gemaakt voor de doelstellingen
van het beleid. Hoewel er tussen gemeenten overeenkomst school in het accent dat
is gelegd op de voor- en vroegschoolse periode en de beheersing van de Nederland-
se taal, zijn er ook aanzienlijke verschillen. Ook het in concrete termen kunnen en
willen benoemen van de doelstellingen en aangeven van een tijdschema voor de
realisering ervan, verschilt per gemeente. Er zijn gemeenten die veel doelstellingen
of alle uit het landelijke beleidskader prioriteren en daarnaast nog lokaal-specifieke
doelstellingen in het beleid opnemen. Maar er zijn ook gemeenten die slechts
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enkele doelstellingen formuleren of zelfs maar één. Kortom, het varieert nogal. 
Op grond van vorenstaande bevindingen is voorlopig geconcludeerd dat een groot
aantal gemeenten inhoud probeert te geven aan maatwerk in het GOA.
Voorlopig, want zoals in de conclusies bij hoofdstuk 4 is opgemerkt kan variatie in
het beleid ook de oorzaak van heel andere redenen zijn dan het streven naar maat-
werk. In de tweede fase van het onderzoek zal dan ook verder onderzocht moeten
worden welke visie en motieven ten grondslag liggen aan de gemaakte keuzen of
welke besluitvormingsprocessen daaraan voorafgingen.

Een andere belangrijke voorwaarde voor het leveren van maatwerk betreft een
integrale beleidsvoering.

Integrale beleidsvoering

De mate waarin het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ook integraal beleid
genoemd kan worden, hangt af van de hoeveelheid sectoren en beleidsterreinen of
voorzieningen waarmee of waarop wordt samengewerkt en van de aard van de
samenwerking. Een integrale beleidsvoering is niet alleen gebaat bij een goede
coördinatie en regie, in feite zijn dit voorwaarden voor een integraal beleid. Ook
hierin zijn weer duidelijke verschillen tussen gemeenten te signaleren. De veron-
derstelling dat een duidelijke regie tot een integraler beleid leidt, wordt door de
resultaten bevestigd. Maar het dient een regie te zijn die tevens ruimte laat voor
initiatieven vanuit het veld. Juist die gemeenten die die ruimte geven, lijken het
succesvolst in het realiseren van een integrale beleidsvoering.
Integraal onderwijsachterstandenbeleid lijkt vooral een beleid van de grote steden
te zijn. Dit geldt zeker als het gaat om het lokale onderwijsbeleid (dus om de af-
stemming tussen het GOA en andere onderwijsbeleidsthema's) maar ook op andere
beleidsterreinen. Tussen de grote steden onderling zijn er evenwel - gelet op de
grote standaardafwijkingen van het gemiddelde - grote verschillen in mate waarin
integraal beleid wordt gevoerd; bovendien zijn er ook kleinere gemeenten die een
integrale beleidsvoering kennen.
Het onderzoek onderschrijft de in hoofdstuk 1 geschetste veronderstellingen over
een integraal beleid: naarmate er meer instellingen en ouders bij het beleid betrok-
ken worden, is de beleidsvoering integraler. De conclusie over de integraliteit van
beleid kan slechts gebaseerd worden op een tussengemeentelijke vergelijking. Er is
immers geen meting voorafgaand aan de decentralisatie van het beleid die met deze
peiling vergeleken kan worden. Uitspraken als zou het beleid nu, in decentrale
vorm integraler zijn dan daarvoor, kunnen niet worden gedaan. In het vervolg van
het onderzoek zou daarom de nieuw gezochte samenwerking en afstemming of het
opnieuw inhoud geven aan een reeds langer bestaande samenwerking, één van de
onderzoeksthema's moeten zijn.

Slagvaardigheid

Slagvaardigheid in het beleid wordt door Fleurke et al. (1997) verbonden met een
duidelijke regisseursrol. In het voorgaande is de rol van de gemeente als regisseur
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in het lokale onderwijsachterstandenbeleid al toegelicht. Met een duidelijke sturing,
die evenwel initiatieven vanuit het veld niet uitsluit, neemt dus niet alleen de
integraliteit van het beleid toe, maar wordt tevens het vermogen om slagvaardig op
te treden vergroot. 
Financiële krapte is een factor die belemmerend werkt op de slagvaardigheid in
beleid. Een ruime meerderheid van gemeenten geeft aan financiële problemen te
ervaren met de implementatie van het beleid. Dit plaatst vooral de kleine gemeen-
ten en gemeenten met een beperkt budget maar die wel een planverplichting 
hebben, in een zeer ongunstige startpositie. Slagvaardig onderwijsachterstanden-
beleid is voor deze gemeenten wellicht geen haalbare zaak.
Slagvaardigheid wordt tevens beïnvloed, zo werd in hoofdstuk 1 geschetst, door een
mogelijke interventie, bijvoorbeeld op inhoudelijk terrein van een andere bestuurs-
laag. In die zin zou het landelijke beleidskader van de centrale overheid als een
inperking van de slagvaardigheid van het gemeentelijk beleid kunnen worden
beschouwd. De gemeenten lijken zich evenwel in deze peiling niet belemmerd te
voelen door de sturing van het landelijke beleidskader. Wel is het de vraag hoe de
verhouding tussen de autonomie van scholen en de regie van gemeenten de slag-
vaardigheid in positieve dan wel negatieve zin beïnvloedt. Het feit dat de gemeente
veelal naast lokale overheid ook het bestuur van het openbaar onderwijs is en over
het bijzonder onderwijs geen jurisdictie heeft, maakt een slagvaardig beleid wel-
licht problematisch. Ook deze relatie dient in het vervolg van het onderzoek nader
onderzocht te worden.

Efficiëntie

Hoewel Fleurke et al. (1997) verschillende vormen van efficiëntie onderscheidt, ligt
in dit onderzoek de nadruk op wat programma-efficiëntie wordt genoemd, namelijk
de verhouding tussen de kosten en baten van het onderwijsachterstandenbeleid. In
deze peiling kunnen geen uitspraken worden gedaan over de programma-
efficiëntie. Er is slechts opgemerkt dat er aanzienlijke verschillen tussen gemeenten
zijn in het budget dat er per doelgroepleerling beschikbaar is. De efficiëntie
daarvan laat zich eerst zien als er op termijn bijvoorbeeld verbetering optreedt in
het gedrag en in de schoolprestaties van doelgroepleerlingen. 
Een aantal investeringen in het kader van het GOA lijkt vooral voor de minder
draagkrachtige - veelal kleinere - gemeenten een probleem te zijn. Zo mag worden
betwijfeld of het in elke kleine gemeente afzonderlijk laten uitvoeren van een lokale
situatieschets, het opstellen van een gemeentelijk plan en het investeren in een
monitoringsysteem, een aanvaardbare belasting op het vaak toch al beperkte GOA-
budget legt.
Het te zeer van lokale initiatieven en gemeentelijk (financiële, personele) omstan-
digheden laten afhangen van GOA-beleid zou wellicht tot een versnippering van
het aanbod van onderwijs kunnen leiden. Een mogelijke oplossing is wellicht het
inzetten van centraal ontwikkelde hoogwaardige programma's die de gemeenten op
scholen zouden moeten invoeren (Tesser et al. 1996).
Ook in die zin zou de programma-efficiëntie, maar dan in positieve zin, beïnvloed
kunnen worden. Zicht op de concrete activiteiten en programma's die gemeenten in
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het kader van het GOA ontwikkelen, is in deze peiling niet gekregen. Het vervolg
van het onderzoek, waarin in een aantal gemeenten het beleid en de uitwerking
daarvan diepgaander zullen worden onderzocht, moet meer helderheid in deze
kwestie brengen.
 
Toegankelijkheid

De mate waarin het openbaar bestuur toegankelijk is, is in deze peiling op verschil-
lende manieren onderzocht. In een aantal gemeenten blijkt het beleid een inter-
actief karakter te hebben, als wordt afgegaan op de mate waarin ouders worden
betrokken bij het beleid, de mate waarin allerlei instellingen en organisaties in het
kader van het GOA zijn geconsulteerd, en de mate waarin het GOA-beleid mede of
exclusief wijk- en buurtbeleid betreft.
In het kwalitatieve deel van het onderzoek zal de toegankelijkheid van het beleid
voor de verschillende actoren nader moeten worden onderzocht.

Samenvattend kan worden gesteld dat er in het gemeentelijk onderwijsachterstan-
denbeleid aanwijzingen zijn dat een substantieel aantal gemeenten mogelijkheden
tracht te creëren voor een integrale beleidsvoering die gericht is op maatwerk en
tevens toegankelijk poogt te zijn voor (ouders van) doelgroepen. Over de
programma-efficiëntie kan slechts beredeneerd worden gespeculeerd. Bovendien
moet worden opgemerkt dat het om indicaties gaat, meer of minder globale aan-
wijzingen die in het survey zijn gevonden. Het gaat om een tussengemeentelijke
vergelijking, cross-sectioneel. Pas bij herhaling van de peiling na een aantal jaren
kunnen de ontwikkelingen in het beleid per gemeente worden vastgesteld.

9.2 De beleidstypologie en het vervolg van het onderzoek

De verslaglegging van de eerste fase van het onderzoek in deze rapportage kent
twee delen: een inventarisatie van het onderwijsachterstandenbeleid in gemeenten
en het ontwikkelen van een betrouwbare beleidstypologie die het beleid op hoofd-
lijnen typeert en in staat is de gemeenten in te delen volgens deze beleidscriteria.
De beleidstypologie kan bovendien dienst doen in het vervolg van het onderzoek. In
dit onderzoek is een empirische typologie geprefereerd boven een theoretische. 
Als men nieuwe zaken op het spoor wil komen, zoals bij dit te implementeren
onderwijsachterstandenbeleid, dan voldoet een meer exploratieve typologie beter
aan deze eis dan een theoretisch geconstrueerde. De inventarisatie van het beleid
laat een grote diversiteit zien in beleidsvarianten die eerst blijken na dataverzame-
ling en niet vooraf volledig bedacht kunnen worden. Daarom is hier gekozen voor
een typologie die de meeste ruimte laat om de empirische diversiteit in het beleid in
een aantal hoofdtypen samen te vatten. Op zowel inhoudelijke als bestuurlijke ken-
merken blijken er vier beleidstypen in het GOA-beleid te onderscheiden. Ze zijn
hier aangeduid met het kenmerk in het beleid dat het meest domineert: GOA
minimaal of startend, GOA extern voorbereid, GOA-doelen centraal, GOA
specifiek en integraal.
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Vervolg onderzoek

In de tweede fase van het onderzoek zal deze typologie aan een nadere empirische
toets worden onderworpen. Het is de bedoeling de ontwikkeling van het GOA-
beleid per beleidsvariant in kaart te brengen. De nadruk in deze tweede fase van het
onderzoek ligt op de proceskant van het beleid. Er wordt uitgegaan van een
actorperspectief; beleid is in deze opvatting het resultaat van een onderhandelings-
proces tussen verschillende belanghebbenden. Hulpbronnen als macht, competentie
en (financiële) middelen zijn niet gelijk verdeeld over de diverse actoren. Er
kunnen verschillende doelstellingen worden geformuleerd door de betrokken
partijen; doelstellingen die wellicht op gespannen voet staan met elkaar, maar
vanuit het specifieke perspectief van een actor heel legitiem kunnen zijn.
In deze fase van het onderzoek worden de mogelijke belemmeringen in de verschil-
lende fasen van het beleidsproces vanuit het oogpunt van verschillende actoren
getraceerd. Relevante actoren zijn de scholen (schoolbesturen, schooldirectie), de
schoolbegeleidingsdienst en bijvoorbeeld de ambtelijk coördinator GOA-beleid in
de gemeente. In gesprekken met de actoren van het gemeentelijk netwerk wordt
diepgaander gevraagd naar de inhoud, de implementatie van het beleid, de onder-
linge samenwerking, de activiteiten, de inzet van middelen en de wijze waarop de
coördinatie is geregeld. De actoren wordt ook gevraagd om een oordeel over het
beleid te geven. 
Zijn er discrepanties waar te nemen tussen het beleid zoals dat op lokaal niveau
gestalte heeft gekregen en het beleid zoals dat in het landelijke beleidskader wordt
bedoeld? Wat zijn de gevolgen voor de beleidsruimte of autonomie van scholen?
Een achterliggende vraag is of er al uitspraken kunnen worden gedaan over de
(mogelijke) effecten van de verschillende implementatievarianten van het beleid in
het bereiken van de doelgroepen.

Dit vervolg van het onderzoek heeft een meer kwalitatief karakter en beoogt per
beleidstype de implementatie van het GOA-beleid te verhelderen.
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SUMMARY: CONCLUSIONS

Introduction

This chapter briefly summarises the results. The background and reasons for the
research are outlined in section 8.1. Section 8.2 provides a summary of the progress
made by the municipalities. Section 8.3 provides a reflection on the observed
differences and similarities in policy. Finally, the problem areas are briefly
summarised.

Introduction

Decentralisation of education as background to the research 

Evaluations of measures to compensate for educational disadvantage under the
education priority policy and before then the special stimulation policy indicate that
the special weighting scheme under which primary schools with a high number of
disadvantaged pupils obtain extra facilities has so far barely produced any positive
results (Mulder 1996, SCP 1998). Apart from the weighting scheme for schools the
educational priority policy also provided for an area-based approach, in which
schools in deprived areas co-operated with other bodies such as the welfare
agencies. Co-operation between schools and other bodies, such as pre-school child
care and upbringing support, were further expanded under the social renewal policy
(1990-1994) and the major cities policy (1994-1998); SCP 1998: 585). The area-
based approach did not, however, always prove effective. In 1998, the area-based
educational priority policy was also incorporated into the municipal education
compensatory policy. The decentralisation of compensatory policy marks an
attempt to improve the deployment of resources to combat educational
disadvantage.

The transfer of tasks from the State to the municipalities (and provinces) has been
prominently on the political agenda since the 1980s. Indications of a withdrawal by
government in the field of education and a call for greater autonomy for schools
first became manifest in the policy document “The school on the way to 2000”
published in 1988. The education system remained outside the trend towards
decentralisation for a comparatively long period (Van Ojen et al., 1991; Karsten et
al., 1998). The fact that the decentralisation of education has been a rather labo-
rious process is related to Article 23 of the Dutch Constitution, under which the
provision of education is a State responsibility. A further obstacle is the fact that
the municipality is in many cases not just the local authority but also schools
administrator in the public education system, thus creating a potential conflict of
interest (Van Langen and Portengen, 1999).
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The territorial decentralisation of education got off the ground in the 1990s with
the Scheveningen Talks on Administrative Reform, a consultative forum in which
ministers and educational organisations took part in 1993-1994 (O&W, 1993);
other areas of policy had already preceded education. A number of agreements were
reached about changes in the administrative relationships in education. One of the
proposals was to give the municipality a managing role in education compensatory
policy and to give it greater freedom to add municipal resources to the government
grants (Vermeulen et al, 1997). The latter possibility for departing from the “over-
shoot regulation” (under which the municipality was required to use part of the
supplementary expenditure on public education for the private system as well) was
consistent with the preconditions put in place to make the decentralisation of
educational responsibilities possible (SCP, 1996). The idea was to make it easier for
the municipalities to manage the administration of public education at a distance;
the role of the State government should be more confined to that of bearing the
final responsibility for the results of education.

The underlying notion behind this policy operation was that the municipality (and
within the municipality the district or neighbourhood) formed the appropriate
administrative level for combating the problem of educational disadvantage. In the
proposal to decentralise education compensatory policy (Local Education Policy
memorandum*) the then State Secretary argued for an integrated approach to issue
transcending the level of the school and the individual (Netelenbos, 1995). Local
education policy should result in greater coherence and greater co-operation at
local level. This provided a clear management role for the municipality. 

In brief, the concept of decentralised compensatory policy was underpinned by a
range of (positive) expectations, in which regard the question naturally arises as to
whether these expectations can be realised in due course by the municipalities (and
the institutions – or schools). Successful implementation of the municipal education
compensatory policy is dependent on the close monitoring of developments from
the start and early identification of any stumbling blocks in the process so that
policy can where be adjusted as necessary.

The present research assignment needs to be seen in this context. Chapter 1 noted
this function of the research as a monitor of the implementation of municipal
education compensatory policy. In addition an outline was provided of the SCO’s
Local Social Policy research programme, in which local education compensatory
policy was one of the key research topics.

The municipal education compensatory policy research process

The survey among the municipalities covered by this report provides an initial
impression of the way in which policy took shape at local level. This overall survey
is a necessary step in the research into the municipal education compensatory
policy process. Data from three quarters of all municipalities provided a good
overview of the situation in respect of municipal compensatory policy. No such
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survey had been compiled before, and the overview can serve as a “zero
measurement”: the state of affairs concerning municipal policy shortly after the
Municipal Education (Compensatory Policy) Act came into force. Insight was
obtained into the number of municipalities conducting such policies, the stage they
had reached and the form assumed by local policy. On the basis of the substantive
choices made by the municipalities and the type of administrative organisation for
which they had opted it proved possible to arrive at a broad classification of the
policy. This policy classification is broadly based empirically and provides the
starting point for the remainder of the research in a much smaller number of
municipalities.

State of affairs – a résumé

Nearly all municipalities with planning obligations currently conduct education
compensatory policies. Similar policies are also conducted in a substantial number
of municipalities without planning obligations. In addition a number of
municipalities have concrete intentions to embark shortly on education planning,
although not all municipalities have in fact drawn up such plans.

The big cities are further into the policy process than smaller municipalities 
without planning obligations (the big cities do all have such an obligation). The
same applies to other municipalities formerly classified as educational priority
municipalities. Nevertheless half the municipalities investigated were still at the
stage of review and analysis. Nearly all the municipalities have by now conducted
the consultations required to reach agreement on the plans for municipal education
compensatory policy. In practice these consultations have not proved a one-off
event, as such a consultative structure already existed or assumed clearer
institutional shape.

A large number of municipalities appear to be succeeding in creating a fairly broad
base of support for the education compensatory policy. They do so by engaging
numerous institutions in their education compensation plans. Use is made of
existing networks. In three quarters of the municipalities an outline or survey of the
local (education) situation is drawn up before definitive plans are formulated in this
area.

Opinions about the national policy framework differ. Most municipalities
implement all or part of the national policy framework or appear able to fit their
own policies into that framework. At the same time, the framework does not enjoy
unanimous support. It is said to provide too little direction for local policy initia-
tives. Other municipalities by contrast appear to appreciate this freedom it provides
them. There are critical noises about the number of objectives and the disparate
nature of those goals.

Appraisal of municipal policy in terms of the national policy framework indicates
that the latter is being followed in part. The emphasis is on the objectives for the
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pre-school and early school period and mastery of Dutch. Other focal areas of
policy are drop-outs, truancy and early school-leavers. Only a very small number of
municipalities prioritise all six objectives of the national policy framework. 
Implicitly it should perhaps be concluded that most of the municipalities have opted
for a “growth model”, in which the objectives of the national policy framework
form part of municipal policy more or less sequentially during the plan period and
only a few of those objectives are introduced simultaneously. The emphasis on
customisation is reflected among other things in the objectives set by the
municipalities over and above the national policy framework. A large number of
municipalities have opted in favour of this possibility. These are for example
objectives to increase the level of participation by pupils’ parents, but entirely
different matters are also taken up. So far most of the municipalities have not
managed to convert the objectives into measurable terms or to lay down a timetable
for their realisation. But there are also municipalities which attach little importance
to this aspect of the policy framework, i.e. the need to express the objectives in
concrete terms wherever possible.

As far as the integrated conduct of policy is concerned, expectations concerning the
decentralisation of the policy appear to have been partly borne out. There is close
consultation between sectors, policy fields or facilities and information is ex-
changed. In certain areas the formulation of joint objectives is common practice. It
is however much less common for the municipalities to pool their financial and
personnel resources on an intersectoral basis in order to combat educational
disadvantage. It does happen, as in the case of local youth policy, but only on a
small scale. A clear managerial role for the municipality is indispensable for an
integrated policy. That does however need to be a role which does not exclude
initiatives from “the field”. Such a form of interactive policy and shaping of the
overall 
environment results in a more integrated policy than any other form of direction.

Of the State funding at the disposal of the municipalities for combating educational
disadvantage, the weighting-factor monies and the additional funds for schools
with large numbers of ethnic pupils take up the lion’s share. These funds are 
supplemented by the specific-purpose payments for municipal education compen-
satory policy and Oalt and, in the case of slightly over half the municipalities that
were investigated, also by municipal funds. Although the scale of the municipal
contribution is generally unknown it is already evident at this stage that municipal
policy is highly differentiated in this respect. Strong to very strong urban
municipalities have larger budgets for target-group pupils than do the small or
more rural municipalities. Furthermore, the direction of policy by the deployment
of their own financial resources turns out to be coupled in these municipalities with
more integrated policy administration.

On the basis of the similarities and differences between the municipalities in the
substantive and administrative/organisational dimensions of education compensa-
tory policy as fleshed out at local level, the municipalities have been classified into
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a policy typology. The typology consists of four categories, which provide the point
of departure for further research.

Similarities, differences and obstacles

Similarities in the policy are discernible among the municipalities that formed part
of the former educational priority policy areas. At this stage of the research it is not
yet clear whether the visible lead of the municipalities is the result of their long-
standing experience and optimal utilisation of an existing infrastructure or whether
the old educational priority policy has merged seamlessly with municipal education
compensatory policy.

The progress made with compensatory policy varies greatly from one municipality
to another. The municipalities with planning obligations have tackled the policy,
but in addition there are also other municipalities which conduct compensatory
policies and/or are in the process of drawing up plans in this area. It is evident that
the big cities have a clear lead on the other municipalities. One such factor
concerns the compulsory monitoring of local policy, which the municipalities have
taken up only hesitantly. In anticipation of clear national criteria most municipa-
lities have not yet made a start on this aspect of policy. This does not however
mean that the municipalities regard this as an unimportant instrument of policy; if
anything the contrary applies. It is noted that the municipalities could well do with
support in this area. The “key monitor” which the big cities are to develop over the
next four years could prove useful. In terms of national comparisons of municipal
education compensatory policy more central direction of the monitoring aspect is
not just desirable but in fact indispensable. Other problems in policy implemen-
tation at present are financial in nature or are to do with lack of expertise and time.

Kloprogge (1997) notes that the time required for the implementation of these
policies in schools or other organisations is systematically underestimated. The
minimum implementation period of six years which is frequently referred to only
appears realistic if a start is made immediately and if implementation is tackled
resolutely; more time is required if implementation is not taken up straightaway, if
all sorts of problems need to be resolved or if the process runs into resistance
(Kloprogge, 1997: 14-15). At this stage of the research a number of important
problems and obstacles have been identified in broad terms only. The second stage
of the research will need to provide greater insight into the nature of the problems
facing the implementation of compensatory policies at school level.

The nature and scale of the selected objectives differs from one municipality to
another, the survey reveals. Although the municipalities are free to prioritise some
of the objectives, attention needs to be devoted to all the objectives of the national
policy framework within the initial planning period. It is however questionable
whether all the municipalities will in fact succeed in giving attention to the six
objectives in this planning period.
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BIJLAGE A

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Landelijke beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1998-2000
Artikelsgewijze toelichting

Formatie onderwijsachterstandenbestrijding

artikel 15 c

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 of 1,4
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 meestverdienende ouder of verzorger oefent een beroep uit in

loondienst, waarin hij/zij lichamelijke of handarbeid verricht, of geniet
geen inkomsten; en die tevens

2 ofwel behoort tot de Molukse bevolkingsgroep ofwel één ouder heeft die 1,9
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

Met het hebben genoten van een opleiding tot of tot en met het niveau
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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 leerlingen die op 1 oktober van het
voorafgaande 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 toepassing.

3. Indien de berekening volgens het tweede lid leidt tot een gewogen aantal
leerlingen dat lager is dan het aantal leerlingen op 1 oktober van het vooraf-
gaande schooljaar, wordt het gewogen aantal leerlingen gelijkgesteld aan dat
aantal leerlingen.

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 basis-
formatie.
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