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Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
Het Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie 2015-2018 vast te stellen. 
 

INHOUD 

INLEIDING 

Met de komst van de Wet OKE (augustus 2010) is de gemeente verantwoordelijk geworden 
voor een dekkend en kwalitatief goed aanbod van voorschoolse educatie voor kinderen met 
een (risico op) ontwikkelingsachterstand. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) biedt 
tijdelijke ondersteuning voor kinderen van circa 2,5 tot 6 jaar met een (risico op) een 
ontwikkelingsachterstand, specifiek een taalachterstand. Doel van VVE is ervoor te zorgen dat 
ook deze kinderen 'gewoon mee kunnen komen' in het onderwijs. Om dit te bereiken werken we 
samen met Icare Jeugdgezondheidszorg, Stichting Kinderopvang Dronten, Kinderdagverblijf Be 
CHILD (vanaf 1 september 2014) en de basisscholen Sint Gregorius, de Duykeldam, De 
Schatkamer, de Uiterton en het Wilgerijs. 

 
Het VVE beleid sluit aan bij het jeugdbeleid, de transformatie van de jeugdhulp en de 
ontwikkelingen rondom passend onderwijs. VVE biedt tijdelijke en preventieve ondersteuning, 
zodat het jonge kind op taalgebied weer gewoon kan meekomen met leeftijdsgenoten. In de 
gemeente Dronten zijn jaarlijks 70 plaatsen beschikbaar voor voorschoolse educatie. Deze 
plaatsen worden vanuit rijksmiddelen gesubsidieerd (€ 534.535,- op jaarbasis). In 2014 hebben 
141 peuters gebruik gemaakt van voorschoolse educatie. Deze educatie maakt deel uit het 
preventieve aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin en wordt uitgevoerd bij de 
voorschoolse voorzieningen van Kinderopvang Dronten en Kinderdagverblijf Be CHILD. 
Daarnaast kunnen kinderen uit groep 1 en 2 op de VVE basisscholen vroegschoolse educatie 
volgen. Deze vroegschoolse educatie wordt gefinancierd vanuit de Lumpsum. 

 
Voor het toezicht op de kwaliteit van VVE zijn er twee toezichthouders: de GGD en de Inspectie 
van het Onderwijs. De GGD voert in opdracht van de gemeente Dronten (jaarlijks) het toezicht 
op de voorschoolse voorzieningen uit. De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2012 de kwaliteit 
van VVE in de gemeente Dronten beoordeeld. Het kritische oordeel was overwegend positief 
met punten ter verbetering. De verbeterpunten zijn inmiddels opgepakt en worden in de nieuwe 
beleidsperiode verder uitgewerkt. 

 
Twee maal per jaar vindt een Strategisch Bestuurlijk Overleg (SBO) plaats met alle partners. 
Daar worden de strategische thema's bepaald.  Deze thema's worden uitgewerkt in de 
werkgroep VVE, waar ook alle partners in vertegenwoordigd zijn. De werkgroep stelt ook het 
jaarlijkse activiteitenplan op, voert het uit en monitort de resultaten. Ook stelt de werkgroep een 
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begroting op. De voorschoolse partners ontvangen subsidies voor uitvoering van VVE en 
verantwoorden ieder jaar de besteding van de middelen. 

 
In de beleidsperiode 2015-2018 bouwen we verder op het huidige VVE beleidskader "Breder, 
sterker, beter". Hierbij besteden we extra aandacht aan de borging van kwaliteit. We gaan met 
de volgende zaken aan de slag: 
o Icare JGZ krijgt een stevige coördinatiefunctie. De consultatiebureaus van Icare signaleren 
de behoefte van een kind, geven een VVE indicatie af en leiden het kind actief naar een VVE 
plek toe.  
o Vanuit het jeugdbeleid richten we een ondersteuningsteam 0-5 jaar op, waar de VVE 
partners aan deelnemen. Hier wordt de ontwikkeling van kinderen waar zorgen over bestaan 
besproken en gevolgd.  
o We continueren het VVE aanbod bij de voorschoolse voorzieningen (waaronder het AZC). 
Daarnaast vergroten we het bereik door bij kinderdagverblijf Be CHILD in de vorm van een pilot 
een VVE programma aan te bieden. De basisscholen in de gemeente Dronten gaan aan de 
slag met het inrichten van een VVE arrangement per scholeneiland, waar kinderen uit groep 1 
en 2 gebruik van kunnen maken. Alle aanbieders van VVE gebruiken een erkend 
taalprogramma. 
o We betrekken ouders van VVE kinderen meer bij de achterstand van hun kind.  
o We zetten IB-ers in die de voor- en vroegschoolse voorzieningen ondersteunen en we 
maken duidelijke afstemmings- en overdrachtsafspraken tussen de voorschoolse voorzieningen 
en het basisonderwijs. We faciliteren een goede overdracht door bestaande volgsystemen (van 
JGZ, van de voorschoolse voorzieningen en van (alle) basisscholen met elkaar te verbinden. 
Op deze wijze kunnen alle doelgroepkinderen tot en met het einde van de vroegschoolse 
periode worden gesignaleerd en gevolgd. Daarnaast evalueren we het overdrachtsformulier en 
passen dit waar nodig aan, zodat dit meer het karakter krijgt van een objectief meetinstrument.  
o We maken een verdere kwaliteitsslag door het taalniveau van de leidsters van alle 
voorschoolse VVE aanbieders te versterken.  
o We verfijnen de huidige monitorsystematiek en we ontwikkelen een systematiek van 
interne auditing. Met dit systeem zal er meer zicht komen op de kwaliteit van onderwijs en 
begeleiding in de instellingen.  

 
 
ARGUMENTEN 

1. Het beleidskader voldoet aan de wettelijke voorwaarden. 
 
2. Het beleidskader heeft draagkracht bij alle VVE partners. 

Het beleidskader is tot stand gekomen vanuit een brainstormsessie met VVE partners. Daarna 
is het concept verschillende malen besproken. Tijdens het Strategisch Bestuurlijk Overleg VVE 
van 8 september 2014 hebben alle VVE partners ingestemd met het kader dat nu voor u ligt. 

 
3. Het beleidskader is in lijn met het Drontense beleid op het gebied van onderwijs, jeugd en 

jeugdhulp. 
Het beleidskader sluit aan bij de Nota Jeugdbeleid 2013-2016, de doorontwikkeling van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018, waarin het 
beleid op het gebied van de nieuwe Jeugdwet is beschreven. VVE maakt onderdeel uit van de 
preventieve en tijdelijke ondersteuning voor het jonge kind en wordt aangeboden door het CJG. 
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