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Geachte heer Van Dellen en geachte heer Winters,

Op 1 juli heeft de PRZ de concept-beleidsnotitie ‘Onderwijskansenbeleid Gemeente Zevenaar 20202023’ voor een eerste keer kunnen bespreken met de bij dit onderwerp betrokken beleidsmedewerker.
Deze notitie werkt vooral een beleidskader uit in termen van visie, ambities en doelstellingen. De
concretisering ervan in vervolgstappen, gerichte acties en specifieke activiteiten, ontbreekt helaas
nog. Wel wordt er al regelmatig in de tekst verwezen naar die uitvoeringsagenda (wat veelbelovend
klinkt) maar die wordt pas in de fase na de vaststelling van deze beleidsnotitie verder uitgewerkt.
De PRZ is uiteraard zeer benieuwd naar die uitvoeringsagenda en wil bij de ontwikkeling ervan ook
graag worden betrokken.
De PRZ is positief over het feit dat bij de totstandkoming van deze beleidsnotitie een zeer breed
netwerk van relevante organisaties binnen het onderwijs, gezondheidszorg, educatie, kinderopvang
en maatschappelijke ondersteuning is betrokken. Dit versterkt de noodzakelijke samenwerking en het
draagvlak voor de hierna te zetten vervolgstappen (de uitvoeringagenda).
In de notitie geeft u aan dat bij het voorkomen van onderwijsachterstanden investeren in preventie
belangrijk is. De PRZ onderschrijft dit. Het leidend principe daarbij voor u is echter ‘We doen (alleen)
wat nodig is’. Dit schuurt ons inziens nogal met die nadruk op het belang van dit vroegtijdig en
preventief handelen en komt nogal ‘terughoudend’ en ‘minimaal’ over. Als dit principe er bijvoorbeeld
toe zou leiden dat er bezuinigd wordt op de bibliotheek kan dit een negatief effect hebben op de
(taal)ondersteuning van relevante doelgroepen met een achterstand in deze. In een eerder advies
(over de Beleidsvisie Sociaal Domein, januari 2020) hebben wij voorgesteld om dit principe te
herformuleren in ‘We doen (alles) wat (absoluut) nodig is’. Die herformulering lijkt ons hier ook
noodzakelijk.
Wat de PRZ onvoldoende vindt uitgewerkt in deze notitie is de aandacht voor de rol van de ouders
(c.q. de verzorgers) bij bijvoorbeeld taalachterstandssituaties: Wanneer en hoe worden zij betrokken;
wanneer en hoe worden zij begeleid of ondersteund?
Ook de verbinding met andere relevante aandachtsgebieden zoals bijvoorbeeld het armoedebeleid,
missen wij in deze notitie.

Dan nog een opmerking over het veilig schoolklimaat. In de notitie wordt dit meteen gekoppeld aan de
samenwerking met de politie. Ons inziens komt de politie pas als laatste instantie in beeld en zit er
nogal wat ruimte in de ‘keten’ daarvoor zoals de rol van de vertrouwenspersoon, sociaal team, het
schoolmaatschappelijk werk e.d. In deze beleidsnotitie wordt dit onvoldoende uitgewerkt.

Overigens hebben wij begrepen dat deze door ons besproken conceptnotitie op (bovenstaande)
onderdelen wellicht nog wordt aangescherpt. Die nieuwe versie zien wij dan graag tegemoet.

In afwachting van uw reactie,

Een vriendelijke groet.
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