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Beste raadsleden en duoburgerleden,
Bij de begrotingsbehandeling in november 2016 is door de PvdA-fractie gevraagd om de mogelijkheden te bekijken voor het
instellen van een onderwijsambassadeur. De aanleiding hiervoor is dat ouders met een migratieachtergrond soms niet goed
weten hoe het Nederlandse school- en zorgsysteem werkt, zij hierdoor onvoldoende in gesprek gaan met de scholen en dat
hiermee de betreffende kinderen niet naar de scholen gaan waar zij het best tot hun recht komen. Het idee van de PvdAfractie was om de onderwijsambassadeur bijvoorbeeld te enten op de landelijke ambassadeur ouderenwerkloosheid.
Wij hebben dit nader onderzocht. De conclusie van het onderzoek is dat het effectiever en efficiënter is om te kiezen voor een
aanpak die in België al enige járen succesvol wordt uitgevoerd. In het project “Onderwijsambassadeurs: Ouders zonder
Grenzen” in Oostende, worden cursussen over opvoeding en onderwijs georganiseerd voor ouders met een
migratieachtergrond. Deze opgeleide ouders kunnen daarna hun kennis over opvoeding en onderwijs doorgeven aan andere
ouders in hun eigen moedertaal. Hiermee wordt bovendien de ouderbetrokkenheid op de scholen en de cohesie tussen de
ouders bevorderd. Deze bevindingen zijn teruggekoppeld aan de PvdA-fractie en zij staan positief tegenover deze aanpak.
Met de regiocoördinator voor de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), die vanuit het ministerie van OCW is aangesteld, is
besproken dat de inzet van onderwijsambassadeurs een passende maatregel is om de gelijke kansen te bevorderen. Vanuit
de GKA worden eenmalig subsidies beschikbaar gesteld om initiatieven die de gelijke kansen van kinderen bevorderen mede
te financieren. De gemeente Bergen op Zoom zal namens een aantal scholen een aanvraag indienen om voor subsidie in
aanmerking te komen.
Hieronder is aangegeven op welke wijze we onderwijsambassadeurs in Bergen op Zoom kunnen introduceren.
Plan van aanpak
Fase 1 Verkenning; hoe gaan we de inzet van onderwijsambassadeurs inrichten
Fase 2 Werving van onderwijsambassadeurs
Fase 3 Opleiding van onderwijs ambassadeurs
Fase 4 Inzet van onderwijsambassadeurs
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Wat gaat in de verkenninqsfase gebeuren?
Tijdens de verkenningsfase moeten de volgende vragen worden beantwoord, die essentieel zijn om fases 2 t/m 4 te
kunnen uitvoeren:
- Hoe en via welke organisaties worden de onderwijsambassadeurs geworven?
- Hoe wordt de opleiding van de onderwijsambassadeurs georganiseerd?
- Wie stuurt de onderwijsambassadeurs aan?
-

Welke kosten brengt zich met zich mee?
Wie stelt welke middelen beschikbaar?

De fases 2 tot en met 4 zijn nog niet uitgewerkt en kunnen na het voltooien van fase 1 worden beschreven.
Om het project te laten slagen, dient in ieder geval aan de volgende randvoorwaarden te worden voldaan:
-

Commitment: Het project moet gesteund worden door lokale partners ten aanzien van onderwijs en welzijn.

-

ĵjjd: omdat het nieuw is in Nederland en we niet kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven, moet er verkennend
werk gedaan worden om een gedegen opzet te realiseren. Hiertoe wordt met diverse lokale organisaties gesproken,
wordt het projectplan uitgewerkt en worden afspraken met de partners gemaakt over de implementatie van het plan.

-

Financiën:

o De subsidie wordt op basis van cofinanciering verleend. Van het totaal benodigde bedrag wordt maximaal 2ï3e als
subsidie verleend vanuit de GKA. Minimaal V3e van de kosten dient voor rekening van de gemeente en de lokale
partners te worden bijgedragen. De maximaal te ontvangen subsidie bedraagt C 70.000,-.

o De uitgaven betreffen onder andere de projectkosten (voorbereiding, onderzoek, afstemming), kosten van scholing
(docent, cursusruimte en cursusmateriaal), coördinatiekosten, drukkosten en een vrijwilligersvergoeding voorde
onderwijsambassadeurs.

o Cofinanciering kan geschieden in de vorm van financiële middelen maar bijvoorbeeld ook in de vorm van de inzet
van personeel of arbeidstijd, ook van anderen dan de partners. Gestreefd wordt om de cofinanciering zoveel
mogelijk met gesloten beurzen tot stand te laten komen. Het gaat erom dat de cofinanciering te waarderen is op
ten minste drieëndertig procent van het totaal aan subsidiabele kosten van de interventie.
Ik vertrouw erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriéndelijke groet,

Mevr. drs. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks
Wethouder.

