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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. incidenteel € 484.000,-- beschikbaar te stellen voor het project Preventie van taalachterstanden 

2015-2018 te dekken uit de concernstelpost extra beleid thema "leren"; 
II. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 

In Groningen starten we, als enige gemeente in Nederiand, met een uniek experiment dat 
taalachterstanden van kinderen tegengaat. Alle kinderen in Groningen willen we de kans geven om zich 
optimaal te ontwikkelen. Maar dat gaat niet zomaar. Kinderen kunnen soms al vroeg achterstanden 
opiopen en een grote groep kinderen veriaat het basisonderwijs met een taalachterstand. Onderzoek 
toont aan dat het voorkomen van taalachterstanden hardnekkig is en dat opiossingen tot nu toe 
onvoldoende werken. In de Verenigde Staten is een aanpak ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht 
die effectief blijkt te zijn voor de taalontwikkeling van alle leerlingen. Vooral voor kinderen in 
achterstandsituaties. Dit programma, Success for All, wordt inmiddels in het onderwijs toegepast in de 
Verenigde Staten en in Engeland. Gezien deze ervaringen, hebben de gemeente Groningen en de 
Rijksuniversiteit Groningen (GION) het voortouw genomen om, samen met de Hanzehogeschool en drie 
schoolbesturen (VCOG, KOC en 02G2) dit unieke programma geschikt te maken voor de lokale context. 
Hiervoor is een vierjarig wetenschappelijk ontwikkel- en onderzoekstraject ontwikkeld, waaraan jaarlijks 7 
basisschoolgroepen van bovengenoemde schoolbesturen meedoen. De verwachting is dat de leerlingen 
aan het einde van de projectperiode een extra taal- en leesontwikkeling hebben doorgemaakt en ook de 
sociaal- en emotionele ontwikkeling een impuls heeft gekregen. Dit project is een voorbeeld van de manier 
waarop we samenwerken binnen het Onderwijspact en past bij de activiteiten in het kader van Groningen 
Onderwijsstad 2014/2015. Met inbreng van alle partijen, brengen we dit meerjarig plan ook daadwerkelijk 
tot uitvoering. Zoals afgesproken in het coalitieakkoord stimuleren en financieren we in gezamenlijkheid 
een belangrijk maatschappelijk project, gericht op de preventie van taalachterstanden. 
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Aanleiding en doel 

We willen dat alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en hun talenten te 
benutten. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat kinderen soms twee jaar achterlopen in hun (taal-) 
ontwikkeling. In ons coalitieakkoord hebben aangegeven extra te wil len inzetten op het vroeg 
wegwerken van taalachterstanden. 

Kader 

Wij willen dat alle kinderen in Groningen voldoende kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen en daarmee 
hun plek vinden in onze samenleving als vrije en verantwoordelijke burgers. Dit hebben we aangegeven in 
het programma Jeugd en onderwijs van de gemeentebegroting. In het deelprogramma Integraal 
Jeugdbeleid staat talentontwikkeling centraal. Ieder Gronings kind heeft recht op kwalitatief goed 
onderwijs. Dit betekent ook dat we extra aandacht besteden aan kinderen en gezinnen in achterstands-
en/of risicosituaties. 

Om die aandacht en ondersteuning een extra impuls te geven is in het coalitieakkoord 2014-2018 een 
bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd om taalachterstanden te voorkomen, ouderbetrokkenheid te 
vergroten en schooluitval tegen te gaan (thema Leren). Dit bedrag is nog niet verdeeld over de 
verschillende deelprogramma's. Een deel hiervan willen we inzetten voor het project Preventie van 
taalachterstanden met daarin opgenomen de component Ouderbetrokkenheid (Family Support). 

In ons coalitieakkoord hebben we ook aangegeven dat we staan voor een dienstbare overheid en graag 
willen samenwerken aan nieuwe initiatieven van en met relevante partijen. Dit hebben we ook afgesproken 
in het Onderwijspact. Samen met Rijksuniversiteit Groningen heeft de gemeente Groningen daarom, het 
initiatief genomen om in de stad een uniek project gericht op preventie van taalachterstanden uit te voeren. 
Samen met de Hanzehogeschool en drie onderwijsbesturen (VCOG, KOC en 02G2) is een vierjarig 
projectplan ontwikkeld gericht op het voorkomen van taalachterstanden. Vier jaar lang zetten alle partijen 
zich hiervoor in, vanuit een eigen verantwoordelijkheid en met een eigen (o.a. financiele) inbreng. Het 
project is een aantoonbaar voorbeeld van co-creatief samenwerken dat past bij activiteiten die wij uitvoeren 
in het kader van Groningen Onderwijsstad 2014-2015. 

Argumenten en afwegingen 

Tot nu toe hebben programma's en methoden om de taalontwikkeling van kinderen een impuls te geven, te 
weinig effect laten zien. Daarnaast zijn voor- en vroegschoolse programma's (WE) vooral gericht op het 
bevorderen van de taalontwikkeling van de jongste kinderen. De impuls die we vanuit ons W E beleid geven 
aan de jongste kinderen, willen we vasthouden en doorzetten naar oudere kinderen. 

Het in de Verenigde Staten ontwikkelde programma Success for All, blijkt een effectief instrument bij het 
voorkomen van taalachterstanden in het basisonderwijs. Meer dan 2 miljoen leerlingen op 1000 scholen in 
de Verenigde Staten en 100 scholen in Engeland hebben inmiddels het programma doorlopen. Gezien de 
positieve resultaten willen we dit programma vertalen naar de lokale situatie en toepassen op scholen in 
Groningen. We hebben er patent op om dit programma in Groningen als eerste stad uit te voeren. Vanuit 
drie schoolbesturen (VCOG, KOC en 02G2) nemen gedurende een periode van 4 jaar, jaarlijks 7 
basisschoolgroepen, van groep 3 tot met groep 5, deel aan het programma. We laten daarbij 
wetenschappelijk onderzoeken of de aanpak ook in onze stad een aantoonbaar verschil maakt. 
Ons doel is uiteindelijk dat steeds meer kinderen van de aanpak gaan profiteren. Het programma zal 
daarvoor steeds breder worden ingezet, naar meerdere leerjaren en naar andere scholen. 



Maatschappelijk draagvlak en participatie 

In juni 2013 tekenden we het Onderwijspact. In dit pact spraken alle onderwijsinstellingen, van 
voorschoolse instelling tot universiteit, af om samen te werken aan verbetering van de kwaliteit van 
onderwijs en het op orde brengen van de basis. 
In ons coalitieakkoord hebben we ook aangegeven dat we staan voor een dienstbare overheid en dat we 
willen samenwerken met relevante partijen aan nieuwe initiatieven. Met het project Preventie 
taalachterstanden geven we hieraan uitvoering. 

Voor de inhoudelijke partijen zijn de kosten van het opzetten van het plan te hoog om zelf te financieren. 
Voortvloeiend uit de samenwerking die de gemeente vanuit het Onderwijspact is aangegaan met haar 
partners, draagt de gemeente in gezamenlijkheid met de partners bij aan de uitvoering van het project. Zo 
werken we gezamenlijk aan het aanbieden van een optimale schoolloopbaan aan alie kinderen in onze stad. 

Het projectplan preventie van taalachterstanden 2015-2018 is vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en de 
gemeente Groningen, in samenwerking met de Hanzehogeschool en drie schoolbesturen (02G2, VCOG en 
KOC) ontwikkeld. Het project wordt uitgevoerd in 7 groepen van verschillende basisscholen. Deze scholen 
zijn geselecteerd op grond van hun populatie, een hoog percentage kinderen met een leerlinggewicht en 
vooral de motivatie van de school. 

In februari 2015 is een intentieovereenkomst ondertekend door alle bij het project betrokken partijen. 
Hiermee onderstrepen zij zich in te willen zetten voor aanpak gericht op de preventie van taalachterstanden. 

Financiele consequenties 

In het coalitieakkoord 2014-2018 zijn voor verschillende thema's intensiveringen aangekondigd waarvoor 
extra beleidsmiddelen zijn gereserveerd. 
Voor het thema "Leren" is in de begroting 2015 structureel 1 miljoen euro opgenomen. Dat budget is in de 
begroting verantwoord onder het deelprogramma College en Raad (beleidsveld Concernstelposten). 

We willen in 2015 incidenteel €484.000,-- (afgerond) beschikbaar stellen voor het project preventie van 
taalachterstanden 2015-2018. 

We stellen voor dit te dekken uit het extra beleidsgeld voor het thema "Leren" van 1 miljoen euro. 

Begrotingswijziging 2015 

Project preventie van taalachterstanden 2015-2018 
Betrokken vakdirectie(s) Maatschappelijke Ontwikkeling, Concernstaf 
Naam voorstel Project preventie van taalachterstanden 2015-2018 
Besluitvorming (orgaan + datum) Raad 
Incidenteel / Structureel I 
Soort wijziging Exploitatie 
Financiele begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro 
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Totalen begrotingswijziging 

Het bedrag van € 484.000,-- maakt deel uit van een totale begroting van ruim 1,4 miljoen euro. De gemeente 
investeert45% van de diverse kosten van de schoolbesturen en 30% van de kosten van de RUG/GION. 
Daarnaast draagt de gemeente bij in de kosten voor materiaalontwikkeling Ouderbetrokkenheid en diverse 
kosten in het kader van communicatie etc. 



Overige consequenties 

Het project heeft een looptijd van vier jaren. Op het moment dat de pilot stopt, stopt ook de financiering van 
de gemeente. Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over borging van het project en het verder 
verspreiden van kennis. 

Daarnaast moet er tijdens het project sprake zijn van consistentie. Ook hierover worden afspraken gemaakt. 
In een jaarlijks plan staan deze inhoudelijke en financiele afspraken uitgewerkt en vastgelegd. Voor de hele 
periode van 4 jaar is een intentieovereenkomst opgesteld en ondertekend door de partners. In deze 
overeenkomst spreken alle deelnemers de ambitie uit om zich tijdens de projectperiode gezamenlijk in te 
zetten voor het project Preventie van taalachterstanden. Deze intentieovereenkomst is als bijlage bij deze 
nota gevoegd. 

Vervolg 

Het project Preventie taalachterstanden start in 2015. In juni 2015, tijdens het Vensterschoolsymposium, 
krijgt het project een prominente plek en is de officiele start. Ook de staatssecretaris van Onderwijs wordt 
geinformeerd over de start van dit project en, later, over de resultaten ervan. De resultaten van dit 
onderzoek kunnen mogelijk hun weerslag hebben in het landelijk onderwijsbeleid. 

Een stuurgroep van de schoolbesturen 02G2, KOC en VCOG, de Rijksuniversiteit Groningen (GION), de 
Hanzehogeschool en de gemeente, volgt het project in de projectperiode en draagt zorg voor een 
wetenschappelijk verantwoorde evaluatie (onderzoeksrapport). 
We informeren de Raad tussentijds over de voortgang van het project (eind 2016) en zullen de raad op de 
hoogte stellen van de resultaten (begin 2019). 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



BULAGE 



02G2 Rob van Linschoten Lid college van bestuur 

VCOG John Wind Directeur, bestuurder 

KOC Herma Korfage Bestuurslid 

Hanzehogeschool Groningen Jeannette Doornenbal Lector 

Rijksuniversiteit Groningen/GION Roel Bosker Directeur 

Gemeente Groningen Ton Schroor Wethouder 

Als ondertekenende partners hebben we de ambitie om te zorgen voor goed onderwijs in 
Groningen. We willen ons, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, inzetten om kinderen 
in de stad maximale kansen in hun ontwikkeling te bieden. Een goede taalontwikkeling is van 
groot belang voor het schoolsuccess van kinderen. Daarom gaan we de komende vier jaren 
extra investeren in een wetenschappelijk beproefde aanpak gericht op het stimuleren van de 
taalontwikkeling van alle kinderen in het basisondenA/ijs 

Taal(ontwikkelings-)achterstanden blijken hardnekkig en moeizaam in te lopen. Landelijk en 
internationaai onderzoek wijst uit dat pogingen om de taalontwikkeling van kinderen een extra 
impuls te geven, tot nu toe te weinig effect sorteren. Een grote groep kinderen veriaat daarom 
nog steeds met een taal (ontwikkelings-) achterstand het basisonderwijs 

Wflt ee he 
Het in de Verenigde Staten ontwikkelde taalprogramma 'Sucess for All' blijkt effectief te zijn voor 
alle kinderen. Het programma wordt gekenmerkt door o.a. effectieve instructie, samenwerkend 
leren, ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken en tutoring. Om na te gaan of we met het 
programma ook in Groningen hogere resultaten kunnen behalen, vertalen we deze werttwijze 
naar de Nederlandse situatie. Dit doen we in een 4-jarig ontwikkel- en onderzoekstraject dat 
begint in 2015 en wordt afgerond in 2018. 

Daeien ei resultfltei 
a. a. Het in de Verenigde Staten beproefde programma Success for All gericht 

op preventie van taalachterstanden wordt geschikt gemaakt voor de Groningse 
basisscholen in een 4-|arige traject; 
De taal- /leesontwikkeling van kinderen die hebben deelgerKjmen aan dit 
programma verbetert zodat zij aan het eind van de nruddenbouw ^grc^p % 4 en 5) 
een half jaar meer leenvinst hebben geboekt dan vergelijkbare kinderen op 
vergelijkbare scholen; 

c* Het programma wordt geborgd zodat het na afloop van het traject ook zonder 
extra inzet van middelen en menskracht kan worden uitgevoerd. 



Na afloop van het project wordt de werkwijze overdraagbaar gemaakt voor andere scholen en 
zijn er overdraagbare ondenwijsmaterialen ontwikkeld. Het programma als geheel is dan vrijelijk 
en de lesmaterialen tegen kostprijs beschikbaar, voor scholen van de deelnemende besturen. 
Daarnaast komt er een beproefd scholingsprogramma voor groepsleerkrachten die met het 
programma werken, hetzij als groepsleerkracht, hetzij als tutor en hetzij als contactpersoon naar 
ouders. 

Opzet efl }\mni 
Het project heeft een looptijd van 4 jaar en start in schooljaar 2014-2015. Het project wordt 
uitgevoerd en beproefd in steeds 7 groepen van een instroomcohort en richt zich op de leerjaren 
3,4 en 5. 

Groep/schooljaar 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 

2014- 2015 
Ontwikkelen 

2015-2016 
Beproeven 
Ontwikkelen 

2016-2017 
Consolideren 
Beproeven 
Ontwikkelen 

2017-2018 
Consolideren 
Consolideren 
Beproeven 

Het schooljaar nadat het programma is ontwikkeld en in delen is uitgeprobeerd in 66n groep, 
voeren leerkrachten van 7 verschillende groepen in dezelfde jaargroep het programma In zijn 
geheel uit onder begeleiding van medewerkers van RUG en Hanzehogeschool Gronmgm. 



OrgflPlSfltie 
De deelnemende partijen dragen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij aan de uitvoering van 
het project Preventie van taalachterstanden. Elke partij draagt (financieel en in personele zin) bij 
zoals is aangegeven in de begroting die is opgenomen als bijlage bij deze intentieovereenkomst. 

V De Rijksuniversiteit Groningen/GION is verantwoordelijk voor: 
De inrichting van het project en de projectleiding; 
Het aanvragen van de subsidie bij de gemeente Groningen en de verantwoording 
van de middelen conform de Algemene Subsidievoonwaarden (ASV) van de 
gemeente Groningen 

V De schoolbesturen 02G2, VCOG en KOC zijn verantwoordelijk voor: 
De deelname van de voor dit project geschikte scholen en controle scholen. 
Het faciliteren van leerkrachten, door het beschikbaar stellen van voldoende tijd, 
voor deelname aan het project en uitvoering van het programma; 
Het verlenen van medewerking aan de uitvoering van het begeleidende 
wetenschappelijk onderzoek; dit betekent herhaalde afname van vragenlijsten 
bij leerkrachten, ouders en leerlingen en toetsen van leerlingen en het verrichten 
van enkele lesobservaties bij de geselecteerde groepen en groepen in de 
controlescholen; 

V De Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit dragen zorg voor de 
ontwikkeling, implementatie en wetenschappelijke begeleiding van 
een promovendus met betrekking tot de oudercomponent van het 
project Preventie van taalachterstanden en een promovendus 
die zich gaat richten op de vaststelling van de effecten van het programma op de 
ontwikkeling (cognitief en non-cognitief) van de leerlingen. 

V De gemeente Groningen draagt geen inhoudelijke verantwoordelijkheid maar steunt 
het project financieel volgens de bij deze intentieovereenkomst behorende begroting, 
onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de noodzakelijke wijziging 
van de gemeentebegroting; 

V Twee jaar nadat het project is gestart, vindt er een evaluatiemoment plaats op basis 
waarvan wordt vastgesteld of het project op de betreffende scholen wordt voortgezet; 

V Met ondertekening van de intentieovereenkomst committeren alle partijen zich aan de 
voonwaarden en/of voorschriften zoals die zullen worden opgenomen in de beschikking tot 
subsidieverlening. 

Styyrgroei) 
Voor de begeleiding van het project wordt een stuurgroep opgericht, bestaande uit een 
vertegenwoordiger van alle betrokken partijen. De stuurgroep bewaakt de continuTteit van het 
project en bespreekt de communicatie en publiciteit rondom het project. De RUG/GION en de 
gemeente Groningen zijn eindverantwoordelijk voor de communicatie en publiciteit. 
De projectieider rapporteert jaarlijks aan de stuurgroep over de voortgang, zowel inhoudelijk als 
financieel. De stuurgroep komt 2 keer per jaar bijeen, of zoveel als nodig is. 

Prnjectplan 
Voorde meer gedetailleerde uitvoering van het project wordt een projectplan opgesteld. 
Deze wordt voorgelegd aan de stuurgroep die rondom de pilot wordt gevormd. Het projectplan 
kan jaarlijks worden aangepast. 



miss \U ML, 

We willen zorgen voor goed onderwijs In Groningen en ons Inzetten om kinderen in de stad 
maximale kansen te bieden. Goede taalontwikkeling hoort daarbij. Daarom investeren we 

de komende vier jaren extra In een wetenschappelijk beproefde aanpak gericht op het 
stimuleren van de taalontwikkeling van alle kinderen in het basisonderwijs. 

Roel Bosker 
Directeur 

Jeannette Doornenbal 
Lector 
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Lid college van bestuur 
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Directeur, bestuurder 

Ton Schroor 
Wethouder 
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