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Videobijeenkomst 17 september 2020



1. Aanleiding en Inventarisatie
2. Opgelopen achterstanden en de Inhaal- en        
ondersteuningsprogramma’s
3. Vanuit Welzijn/gemeente/Leerplicht bezien …
4. Vanuit het onderwijs bezien …
5. Vanuit een samenwerkingsverband (zorg) …
6. Vooruitblik op bijeenkomst 14 januari 2021
7. Afsluiting

Programma



Inventarisatie juni 2020

•Achterstand WRS-kinderen door Corona?
•Beroep op extra middelen?
•Waarvoor ingezet?



Hebben WRS-kinderen achterstand 
opgelopen in Corona-tijd



Heeft u middelen aangevraagd voor extra 
ondersteuning?



Waarvoor inzetten?
• Niet voor zomerschool, daarvoor geen animo
• Inzet voor intercultureel onderwijsassistent, extra ondersteuning 

buiten schooltijd
• Moet nog worden uitgewerkt
• Extra interventies en ondersteuning tijdens school
• Extra doe-activiteiten om kinderen leerstof eigen te laten maken.
• Aanbieden ontwikkelingsspellen in thuissituatie mits financiën 

worden verstrekt
• Extra ondersteuning, bijles, huiswerkbegeleiding



Aandachtspunten
• Na heropening van school is slechts een deel van de leerlingen weer naar 

school gegaan;
• Ouders zijn heel beschermend, houden kinderen langer thuis, uit vrees 

voor besmetting;
• Tijdens Corona was het voor veel kinderen/ouders lastig om thuis 

onderwijs te volgen. 
• Ouders kunnen hun kind vaak onvoldoende of niet ondersteunen, wat wel 

verwacht werd vanuit school. 
• Zowel niet qua ICT-vaardigheid, benodigde internetverbinding als het 

helpen van hun kind bij uitleg/ondersteunen van aangereikte digitale 
lesstof.

• Er is vaak geen rustige plek om digitale onderwijs te volgen.



Maandag 16 maart 2020 sloten de scholen 
en kinderopvang.

‘Onderwijs-op-afstand’ is daarna geleidelijk 
gerealiseerd, alsmede noodopvang.

Maandag 11 mei ging het bo weer half 
open, begin juni helemaal.

Achterstanden agv Corona



Nog geen harde gegevens over opgelopen achterstanden. 
NCO vraagt LOVS-gegevens op in bo.

Scholten de De Wit (mei 2020) schatten de extra opgelopen 
achterstand op taal en rekenen in bo gemiddeld op 3 tot 4 
weken. 

Een groot deel daarvan is waarschijnlijk daarna weer 
gecompenseerd daarna door extra doelgericht onderwijs. 

OAB-doelgroepkinderen (de 15% laagste SES) hebben naar 
schatting gemiddeld 1,5 maand extra achterstand opgelopen. 
Kinderen uit de hoogste 15% SES gemiddeld 0 maanden. Ofwel, 
verschillen zijn toegenomen met zo’n extra 1,5 maand.

Achterstanden agv Corona



Grote inspanningen gepleegd door onderwijs. Overgrote deel 
kinderen is in ieder geval bereikt.

Afstandsonderwijs heeft beperkingen, zoals:
- verlies aan leertijd;
- selectie van lesstof en lesdoelen;
- toetsings- en examineringskwetsbaarheid.

Flinke verschillen tussen scholen en onderwijssoorten

Grote risico’s op toegenomen kansenongelijkheid

Conclusies Onderwijsinspectie 
d.m.v. Corona-monitoring



Is gemonitord door Oberon i.o.v. ministerie OCW:

bo: 430 
sbao: 50 
so: 100
vo: 730

Schatting aantal kinderen uit 
beeld per half juni 
(scholen waren weer net open)



Totaal: ca. 310 miljoen euro beschikbaar

Regeling Inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s 
OCW

sector beschikbaar aangevraagd

ve 7 2

po 127 25*(1e tr)

vo 65 43*(1e tr)

mbo + vavo 110 25*(1e tr)



Type meest aangevraagde 
interventies 1e tranche
ve extra weken ve in vakantie
bo verlengde schooldag, ondersteuning 

onder schooltijd, zomerschool, RT in 
kleine groepjes e.a.

so ondersteuning onder schooltijd, 
verlengde schooldag

vo verlengde schooldag, zomerschool, 
ondersteuning onder schooltijd

mbo + vavo ondersteuning onder schooltijd, 
verlengde schooldag



Situatie rondom OWRS en CORONA 
vanuit verschillende invalshoeken

• Vanuit gemeente/welzijn/leerplicht
• Vanuit het onderwijs 

• Vanuit samenwerkingsverband /zorg 



Henriëtte Verheggen
Projectleider Roma Lelystad



Anja Reckers
Directeur R.K. Sint Fransschool te Emmen



Erik Wissink
Directeur SWV Helmond-Peelland PO



Waar lopen we (nog) tegen aan?

Hoe wisselen we goede voorbeelden uit?

Waar gaan we mee aan de slag?

Samenvatting bijeenkomst 



14 januari 2021

Thema
VVE en Ouderprogramma’s

Vooruitblik 
netwerkbijeenkomst 



Bedankt voor uw 
deelname!

Videobijeenkomst 17 september 2020
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