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:

Beantwoording artikel 40 vragen A-21256:
bestrijding laaggeletterdheid

Geachte heer Stoeldraaijer,
Op 2 augustus 2021 hebben wij artikel 40 vragen ontvangen over de bestrijding van
laaggeletterdheid en de evaluatie van het project 'Kansrijk Schakelen' in de gemeente
Steenbergen. U informeert daarmee naar de huidige stand van zaken.

Inleiding
Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader laaggeletterdheid
vastgesteld. Daarna heeft het college op 21 april 2020 het uitvoeringsprogramma
laaggeletterdheid vastgesteld en vervolgens ter informatie aan de raad toegezonden.
Het uitvoeringsprogramma is dus vlak na de eerste corona-lockdown in 2020
vastgesteld. Voortgang op het programma heeft in de maanden daarna niet of
nauwelijks plaats kunnen vinden. Enerzijds omdat onderwijs-, welzijns- en taalpartners
door de vele coronamaatregelen ernstig beperkt waren in hun reguliere uitvoering en
er veel tijd is gaan zitten in het realiseren van alternatieven. Anderzijds omdat de
benodigde ambtelijke capaciteit voor een groot deel is ingezet in de coronacrisisorganisatie.
Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. De beantwoording van de vragen 1 tot en
met 6 is geclusterd. Achter iedere volgende vraag vindt u meteen ons antwoord
daarop.

Vraag 1 t/m 6:
1. Op 12 mei 2021 hebben we de afsluiting ontvangen van het project Kansrijk
Schakelen Doorstroomprogramma po-vo. Kunt u gedetailleerd aangeven hoeveel het
project heeft gekost? Met gedetailleerd bedoelen we ook echt gedetailleerd. Inhuur
Özcan Akyol, overhead, uren leerkrachten, materialen, bouw website enz. enz.
2. Door wie is de instructiefilm Close Reading gemaakt?
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3. Vier West-Brabantse basisscholen van stichting SOM en de twee vmbo-locaties van
de OMO scholengemeenschap Bergen op Zoom e.o. hebben de handen ineengeslagen
om de leesprestaties van leerlingen tussen 10 en 14jaarte verbeteren.
Om te kunnen beoordelen of de leesresultaten van de leerlingen van 10 tot 14 jaar zijn
verbeterd heb je een nulmeting en een eindmeting nodig a.d.h.v. toetsen voor
begrijpend lezen. Graag een overzicht van deze toetsresultaten.
4. In februari 2020 is door "Kansrijk Schakelen" een wetenschappelijk onderzoek
gestart dat de voor- en nadelen van close-reading in kaart heeft gebracht. We willen
dit wetenschappelijk onderzoek ontvangen.
5. "Kansrijk Schakelen" heeft aan de docenten en ouders gevraagd om drie keer met
een testgroep/individuele leerlingen close-reading te oefenen. Voor veel
docenten/ouders was dit echter niet mogelijk. Is dus de conclusie gerechtvaardigd dat
er nauwelijks is geoefend met deze methode?
6. Als er nauwelijks is geoefend met deze methode, kan de coclusie toch niet zijn dat
over het algemeen de docenten positief waren over het leerrendement/houding van
de leerlingen: 19 van de 21 docenten hebben aangegeven tevreden te zijn over het
leerrendement/ houding van de leerlingen. Waar baseren deze docenten hun mening
op?
Antwoord 1 t/m 6:
Het college draagt het project 'Kansrijk Schakelen' een heel warm hart toe. Dat geldt
voor alle inspanningen die bijdragen aan de onderwijskansen van kinderen. Net als
haar collega-wethouders op de Brabantse Wal heeft wethouder Prent het belang
hiervan dan ook onderstreept aan de start van het project. Het project zélf is echter
volledig door het onderwijs gedragen: de projectleiding, de inhoudelijke keuzes en de
financiële middelen. De gemeente Steenbergen heeft hierin geen financiële middelen
verstrekt en dus ook geen controlerende rol.
Informatie van 'Kansrijk Schakelen' wordt door de projectleiding beschikbaar gesteld
via de website https://kansrijkschakelen.nl/. Specifieke informatie over resultaten van
het project kunt u vinden via de link https://kansrijkschakelen.nl/wpcontent/uploads/Kansrijk-Schakelen Resultaten-en-conclusies-onderzoek-2021 .pdf

7.
OAB- middelen ( Onderwijs Achterstanden Beleid) dienen in een periode van 4 jaar te
worden ingezet. Er is C 210.000,00 nog niet uitgegeven. Hoeveel tijd is er nog om dit
geld in te zetten? Is er een idee waar dit geld aan besteed gaat worden?
Antwoord:
De huidige OAB-periode loopt van 2019 t/m 2022. Daarna start een nieuwe OABperiode. Middelen die niet binnen deze 4 jaar zijn besteed, worden teruggevorderd
door het Rijk.
De beschikbare middelen tot en met 2022 zullen in ieder geval worden besteed aan de
financiering en extra kwaliteitseisen voor de peuteropvang en voorschoolse educatie
(WE) en vervoer van leerlingen naar de nieuwkomerslocatie Brabantse Wal (NT2onderwijs). Daarnaast worden middelen ingezet ten behoeve van een WE-coördinator.
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8.
Op biz 5 van het Beleidskader bestrijding laaggeletterdheid geeft u aan dat u via SiSaverantwoording rapporteert over de inzet van de middelen. Graag ontvangen wij de
meest recente verantwoording.
Antwoord:
De SiSa verantwoording zit standaard in de bijlagen van de jaarrekening. De bijlagen
van de jaarrekening van 2020 vindt u vanaf pagina 193. Op de eerste pagina van de
bijlagen is de SiSa verantwoording van de OABmiddelen te vinden.

9.
In het uitvoeringsprogramma staat vermeld, dat er ambtelijk minimaal 2 keer per jaar
is overlegd met onderwijs- taalpartners , waarbij toeleiding, doorgaande lijn,
afstemming en samenwerking aan de orde is gekomen; verder is er bestuurlijk in ieder
geval één keer per jaar met gezamenlijke partners een gesprek geweest over
laaggeletterdheid. Graag ontvangen we de verslagen van deze overleggen.
Antwoord:
Vanwege corona hebben deze overleggen niet kunnen plaatsvinden.
10.
De gemeenteraad wordt jaarlijks op de hoogte gehouden van de voortgang van de
aanpak op gebied van laaggeletterdheid. Wanneer was de laatste keer en wanneer
ontvangt de gemeenteraad de volgende rapportage?
Antwoord:
U heeft van ons nog geen voortgangsrapportage ontvangen. Vanwege de vele coronamaatregelen hebben maatschappelijke partners hun deuren moeten sluiten en zijn
programma's opgeschort. Na de zomervakantie starten zij pas weer op. U ontvangt
eind 2021 van ons een terugkoppeling over de stand van zaken.
11.
"Jong geleerd is oud gedaan. De bestrijding van laaggeletterdheid begint het liefst zo
vroeg mogelijk. In Steenbergen bieden we voorschoolse educatie (VE) aan voor
kinderen van 2,5 tot 4 met een risico op (taal)achterstand. Daarnaast krijgen kinderen
in groep 1 en 2 van de basisschool extra vroegschoolse programma's aangeboden
daar waar nodig. Om WE optimaal in te kunnen zetten, kwalitatief te bewaken en een
doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool te borgen, is structureel netwerkoverleg
nodig tussen gemeente, WE-aanbieders, jeugdgezondheidszorg en onderwijs." Mogen
we de verslagen ontvangen van dit structurele overleg?
Antwoord:
Vanwege corona hebben deze overleggen niet kunnen plaatsvinden.
12.

In het schooljaar 2020/2021 zijn er prestatieafspraken gemaakt met onderwijspartners
over VE-aanbod in het primair onderwijs. Wat zijn die prestatieafspraken?
Antwoord:
Deze afspraken stonden in het uitvoeringsprogramma op de planning voor het
schooljaar 2020/2021, maar moeten we nog maken. Vanwege corona hebben zowel de
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onderwijspartners als de gemeente tijdelijk andere prioriteiten gehad. Wanneer het
onderwijs weer is opgestart hervatten we gesprekken hierover. U wordt door ons over
de voortgang hiervan geïnformeerd zoals ook onder punt 10 is genoemd.

13.
Hoeveel uur bedraagt de Netwerkcoördinatie laaggeletterdheid?
Antwoord:
De netwerkcoördinatie laaggeletterdheid bedraagt op dit moment 8 uur per week.

14.
"We breiden het WE-netwerk verder uit met andere partners die een rol (kunnen)
spelen in de bestrijding van laaggeletterdheid. We werken vindplaatsgericht en
organiseren taalaanbod zoveel mogelijk op/rond deze vindplaatsen". Met welke
andere partners is het netwerk uitgebreid? Welk taalaanbod is er gerealiseerd en op
welke vindplaats?
Antwoord:
Zoals heel Nederland al anderhalf jaar lang te maken heeft met lockdowns en
coronamaatregelen, geldt hetzelfde voor onze onderwijs- en maatschappelijke
partners. Reguliere werkzaamheden, openingstijden en aanwezigheid op locaties
waren lange tijd niet of nauwelijks mogelijk. En met de huidige beperkingen en
besmettingsgraad is het uitvoeren van basiswerkzaamheden voor veel organisatie nog
steeds niet vanzelfsprekend of liggen programma's stil. Van uitbreiding van
samenwerking en/of extra taalaanbod is op dit moment dan ook nog geen sprake.

15.
In 2020 is Implementatie dBoS (de bibliotheek op school) gerealiseerd. Is deze
implementatie voltooid?
Antwoord:
De implementatie van dBos stond gepland voor 2020. Vanwege de destijds geldende
coronabeperkingen - zoals schoolsluitingen en reis- en contactbeperkingen - was de
realisatie daarvan echter niet mogelijk. Desondanks is in 2021 de implementatie van
dBos uiteindelijk op alle basisscholen in de gemeente Steenbergen voltooid.

16.
In 2020 is het werkplan TaalSteenbergen (voorheen: Taalhuis Steenbergen)
geschreven. Graag ontvangen we een exemplaar hiervan.
Antwoord:
Een kopie hiervan is als bijlage toegevoegd.
Het werkplan maakt onderdeel uit van de subsidieaanvraag 2021. Vanwege corona
heeft het college eerder besloten om ook dit jaar coulant om te gaan met de
prestatieafspraken van subsidiepartners.

17.
"Binnen het OAB-budget organiseren we in 2020 extra ambtelijke ondersteuning op
kennisoverdracht en het versterken van het WE-netwerk." Welke werkzaamheden zijn
uitgevoerd?
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Antwoord:
Als gevolg van corona zijn er geen extra werkzaamheden uitgevoerd.

18.
Wat wordt er gedaan in de gemeente Steenbergen met de beschikbare gelden van C
70.000,00 per jaar in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) ?
Antwoord:
Voor dit bedrag leveren Curio en Bibliotheek West-Brabant respectievelijk formeel en
non-formeel taalaanbod voor Steenbergse inwoners. Het genoemde bedrag hiervoor
wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Breda, als centrumgemeente van de
arbeidsregio waar wij toe behoren.

19.
Is het taalplezier in de gemeente Steenbergen verkleind, gelijk gebleven of verhoogd
vanaf de start van het uitvoeringsprogramma?
Antwoord:
Dat hebben we niet gemeten.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenberj

ngh, RA

W.A.M. Ba,

5

