
ONDERWIJSACHTERSTANDEN WEG MET DE WET OKE  

 

In de vergadering van 15 maart 2011 boog de commissie Samenleving zich over de 

gemeentelijke invulling van de wet OKE. Het was het enige bespreekpunt in het openbare 

deel van de avond. Het onderwerp kreeg daarom alle aandacht. De meeste fracties 

overlaadden de wethouder met de complimenten voor dit beleidsdocument.  

En het was inderdaad een helder geschreven stuk. 

 

Onze vraag bleef weliswaar staan: voor welk probleem is dit een oplossing? De wethouder 

gaf toe dat er in onze gemeente in vergelijking met bijvoorbeeld Rotterdam niet zo heel veel 

kinderen zijn die met een ontwikkelingsachterstand naar de basisschool gaan. Maar er zijn er 

wel en voor hen is de wet ‘ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie’, kortweg de wet 

OKE met name bedoeld. 

 

De wet is dan ook geen idee vanuit onze gemeente, maar een uitwerking van landelijk 

beleid. Het onderwijsachterstandenbeleid richt zich vooral op de peuterspeelzalen. 

Inventarisatie van de doelgroep is echter een taak van het consultatiebureau. De artsen en 

verpleegkundigen op het consultatiebureau kennen de gezinssituatie van alle peuters en 

weten welke kinderen zich in een risicogroep bevinden. 

 

Voor deze kinderen zijn er nu dus mogelijkheden om ze voordat ze naar de basisschool gaan 

de achterstand in ontwikkeling: cognitief, motorische of sociaal emotioneel, in te lopen.  

 

De ChristenUnie begrijpt de motivatie achter het voorstel en weet dat naarmate kinderen 

ouder worden het lastiger is om hiaten in kennis bij te spijkeren. Maar we zullen wel vinger aan 

de pols houden, omdat wij van mening zijn dat jonge kinderen ook gewoon kind moeten 

kunnen zijn en niet al voor de basisschool in een ritme van leren en presteren terecht moeten 

komen. Temeer omdat er ook mogelijkheden zijn om een deel van het geld te besteden aan 

schakelklassen in het basisonderwijs. Een ander aandachtspunt blijft voor ons de eigen 

bijdrage die moet worden betaald wanneer een kind gaat deelnemen aan een educatie- 

traject. Wat gebeurt er wanneer een kind wel tot de doelgroep hoort, maar de ouders het 

bedrag niet kunnen betalen? 

 

We zullen dus instemmen met de gemeentelijke invulling van de wet OKE en de 

gemeentelijke regiefunctie voor het onderwijsachterstandenbeleid, maar met een kritische 

kanttekening in het achterhoofd. 
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