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Onderwerp: Reactie versterking opvoedklimaat voor kinderen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 
Uw raad heeft op 1 november jl. de motie versterking opvoedklimaat voor kinderen aangenomen. 

Met deze brief komen wij terug op de door uw raad ingebrachte verzoeken:   

• onderzoek doen naar de mogelijkheden om kinderopvang en buitenschoolse opvang in een 

vroeg stadium aan te bieden in ‘risicogezinnen’. Uiteraard in overleg met het betreffende 

gezin. 

• er voor zorgen dat alle kinderen van 0 tot 4 jaar toegang hebben tot de kinderopvang. 

• Maken van een beleidsplan waarin preventie centraal staat.  

 

In het licht van de groeiende inzet van gespecialiseerde jeugdhulp en stijgende tekorten in de 

jeugdhulp-budgetten stelt uw raad zich – terecht- de vraag in hoeverre we ons niet nog meer 

moeten focussen op het versterken basisvoorzieningen en opvoedomgeving in de gemeente.  

 

Wij onderschrijven de preventieve doelstelling van de motie en willen binnen onze gemeente 

inzetten op een stevig opvoedklimaat. Wij hebben onderzoeksbureau Sardes gevraagd de 

mogelijkheden daarin te onderzoeken. Sardes heeft een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt en 

hiervan de sterktes en zwaktes in beeld gebracht.  Ook is er per scenario een financiële  

doorrekening gemaakt (bijlage 2) . 

 

Meer kinderopvang minder zorg? 

In de scenariostudie is breder gekeken dan peuteropvang alleen. Peuteropvang voor alle kinderen is 

wat ons betreft geen doel op zich maar heeft een bovenliggend pedagogisch doel, namelijk het 

versterken van de opvoedomgeving. Opvang kan thuismilieus aanvullen en eventuele tekorten 

compenseren. Daarnaast biedt het ouders ook ruimte om tijd aan zichzelf te besteden  of om als 

ouders elkaar te ontmoeten en ervaringen en kennis uit te wisselen.   
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Kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen die intensief samenwerken en afstemmen met 

aanpalende jeugd- en zorginstellingen (consultatiebureau, gezinsondersteuning, 

schuldhulpsanering, maatschappelijk werk, sociale teams e.d.) kunnen voorkomen dat kinderen op 

latere leeftijd terecht komen in de jeugdhulp. Kinderopvang plaatst kinderen niet in een 

uitzonderingspositie en biedt structuur en kansen in de eigen omgeving. Daarbij komt dat 

kinderopvang goedkoper is dan gespecialiseerde jeugdhulp.  

 

In ons visie ligt de oplossing in een breder pakket aan maatregelen die we onder meer vorm willen 

geven in het een versterkt onderwijskansenbeleid in Midden-Groningen. Hierin willen we naar de 

opvoedomgeving als totaal kijken omdat we niet uit het oog moeten verliezen dat de 

opvoedomgeving ook vooral de rol is van de ouders en hun omgeving is. 

 

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid  

Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ((G)OAB) heeft tot doel om het risico op 

onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden in het Nederlands, van kinderen vroegtijdig 

te signaleren en te bestrijden. Op 26 april 2018 verscheen een Kamerbrief met daarin de nieuwe 

verdeling van de middelen voor (G)OAB voor schoolbesturen en gemeenten. De (G)OAB-doelgroep 

wordt vastgesteld op basis van nieuwe indicatoren, zoals herkomstland van de ouders, 

schuldsanering en verblijfsduur in Nederland. Op basis van deze nieuwe indicatoren ontvangen 

gemeenten en schoolbesturen een budget voor (G)OAB. Veel gemeenten, krijgen meer GOAB-

budget dan in de jaren daarvoor. Dit geldt ook voor Midden-Groningen. In 2019 ontvangen we een 

budget van € 1.703.816.  

 

De inzet hiervan ziet er in grote lijnen als volgt uit:  

• Het grootste deel van de middelen wordt ingezet op de lopende activiteiten in het 

onderwijskansenbeleid.  

• Daarnaast ligt er van overheidswege de wettelijke opdracht om vanaf 2020 de voorschoolse 

educatie (VE) voor doelgroep-peuters te intensiveren van 10 naar 16 uur in de week. Daarnaast 

worden de kwaliteitseisen aangescherpt. Dit brengt extra kosten met zich mee (scenario 1 

studie Sardes). Ook moeten we met het onderwijs resultaat-afspraken maken over het meten 

van de effecten van de voorschoolse educatie. We maken tevens afspraken over de overdracht 

en doorgaande lijn.  

• Tenslotte is er nog ontwikkelruimte waaraan verdere invulling gegeven kan worden die gericht 

moet zijn op het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen. De invulling hiervan  willen 

we betrekken dit bij de strategische visie en de  inhoudelijke uitwerking van de tekorten.  

 

Activiteiten OAB budget   2019 2020 

Bestaande afspraken /huidig beleid   

Subsidies peuteropvang en VVE € 550.000 €600.000 

Doelgroepbepaling en bereik GGD  € 40.000 €40.000 

Taalstimulering bibliotheek € 220.000 €220.000 

Taalhuis en taalschool € 60.000 Pm 

Vroegtijdig versterken/ped. coach € 120.000 €140.000 

Samenschool € 20.000 € 20.000 

VVE Thuis € 70.000 €100.000 

School’s Cool € 40.000 €40.000 

Preventieve logopedie € 17.000 Pm 
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Onderzoek en monitoring € 25.000 €25.000 

Lopende ontwikkelopgaven en 

opgaven rijk   

  

Uitbreiding VVE van 10 naar 16 uur en  

kwaliteitsverbetering 

€ 50.000 (invoering) €500.000 (uitvoering) 

Resutaatafspraken  € 40.000 € 20.000 

Overdrachtformulier  € 20.000 € 20.000 

Totaal  € 1.272.000 €1.725.000 

Ontwikkelruimte  Circa € 430.000* Pm** 

*Geoormerkt budget kan mee naar 2020 en verder. 

**uitvoeringskosten zijn in 2020 hoger dus ontwikkelruime lager, afhankelijk van rijksbijdrage. 

 

Antwoord op de door uw raad gestelde vragen 

1  Onderzoek naar mogelijkheden om kinderopvang en buitenschoolse opvang in een vroeg stadium 

aan te bieden in risicogezinnen.  
In de bijgevoegde achtergrond studie heeft Sardes een uitgebreid beeld geschetst van de 

mogelijkheden om peuteropvang en buitenschoolse opvang vroegtijdig aan te bieden en verder te 

versterken. Dit biedt ons handvatten om het versterken van de voorschoolse voorzieningen verder 

vorm te geven. Waarbij we voortbouwen op het basisaanbod dat er in Midden-Groningen al 

aanwezig is. In bijlage 1 geven we een (niet uitputtend) overzicht van wat er op dit moment in M-G 

wordt ingezet voor kinderen risicogezinnen.  

 

2 Er voor zorgen dat alle kinderen van 0-4 toegang hebben tot de kinderopvang  

De peuteropvang in Midden-Groningen is voor alle kinderen tussen 2 en 4 jaar toegankelijk. 

Daarnaast is er voor de kwetsbare doelgroep tussen 0-2 jaar kinderopvang op sociaal medische 

indicatie. Wij vinden dat bij het versterken van het opvoedklimaat niet alleen de focus moet liggen 

op een voor alle kinderen toegankelijke peuteropvang. Peuteropvang is geen doel op zich.  

Zoals in bijlage 1 is weergegeven hebben we in M-G een breed aanbod voor doelgroepkinderen. In 

de scenariostudie van Sardes is  berekend dat het bieden van gesubsidieerde peuteropvang van 

goede kwaliteit voor alle kinderen van 0-4 onze gemeente ruim €4.300.000 zullen kosten. Nog los 

van de hoge kosten is het de vraag of we daarmee effectief inzetten op de risicogezinnen.  

Wel willen we in lijn met uw voorstel wel de toegankelijkheid vergroten. De criteria waarop een 

kind een VVE plaats kan krijgen worden verbreed. Zo wordt armoede bijvoorbeeld toegevoegd als 

criterium. Daarnaast gaan we het VVE budget gebruiken voor het versterken van de kwaliteit van 

de peuteropvang. Gedacht kan worden aan meer ruimte voor monitoring en coaching maar ook 

ruimte voor het versterken van ouderbetrokkenheid en een goede overdracht naar het 

basisonderwijs.  

 

3 Beleidsplan preventie 

We geven invulling aan een samenhangende preventieve werkwijze door in de basisvoorziening 

opvang, educatie, welzijn en zorg zoveel mogelijk te integreren. We hebben een breed aanbod en 

willen dit nog efficiënter inzetten door meer te verbinden. 

Hierbij kan gedacht worden aan de werkwijze vroegtijdig versterken waarbij intensief wordt 

samengewerkt tussen de  pedagogisch medewerker de Jeugdgezondheidszorg en een pedagogisch 
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coach. Opvang, welzijn en zorg rond kind en ouders worden hier geïntegreerd (bijlage 1).   

Ook het verbeteren van de afspraken over de overdracht van de voorschoolse voorziening naar het 

basisonderwijs voor  een vloeiende overstap. Focus ligt op verbinden en versterken. Het 

onderwijsachterstandenbeleid moet hier een logisch onderdeel van zijn. Met het versterken van de 

kwaliteit van voorschoolse educatie faciliteren we die samenwerking. Daarnaast willen we in 

overleg met partners kijken wat er verder nog nodig is om de preventie te versterken.  

 

Vervolg 
Dit jaar willen we gebruiken om de bestaande en verplichte afspraken in het 

onderwijsachterstandenbeleid uit te werken en uit te voeren zoals eerder beschreven. Hiermee 

wordt de basis verstevigd. We doen dit in overleg  met de partners, kinderopvang, onderwijs en de 

Jeugdgezondheidszorg. Tegelijkertijd denken we na over de invulling van de ontwikkelruimte. Dit 

wordt betrokken bij de strategische visie en uitwerking van de tekorten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijlagen 

1 Huidig aanbod voorschoolse voorzieningen  
2 Achtergrondstudie Sardes, Meer kansen voor kinderen in Midden-Groningen. 
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Bijlage 1 

 

Huidig aanbod voorschoolse voorzieningen in Midden-Groningen 

 

Kinder- en peuteropvang 

In de gemeente Midden-Groningen zijn 32 kinderdagverblijven van in totaal 12 

kinderopvangaanbieders. Er zijn zes peuteropvang aanbieders met 27 locaties, waarvan vier 

organisaties en 18 locaties een peuteraanbod met VE hebben. Met hen heeft de gemeente 

subsidierelaties. 

 

In onze gemeente kunnen alle peuters gebruik maken van de peuteropvang (2-4 jaar). Er wordt in 

de groep onderscheid gemaakt tussen:  

• Reguliere peuters (2 tot 4 jaar) met subsidie van de gemeente een aanbod van minimaal 5,5 tot 

7 uur verdeeld over twee dagdelen per week gedurende 40 weken per jaar (dit is het 

‘basisaanbod peuteropvang’ van 220 uur per jaar).  

• Doelgroeppeuters (kwetsbare peuters met een zogeheten ‘doelgroepindicatie’) krijgen 

minimaal 10 en maximaal 12 uur per week op tenminste drie verschillende dagdelen per week 

gedurende maximaal 40 weken per jaar (dit is ‘peuteropvang VE’ en omvat 440 uren per jaar).  

 

Plaatsing op Sociale indicatie 

Naast reguliere peuteropvang en VVE  is er de mogelijkheid om een kind op basis van een sociale 

indicatie op een peuteropvang te plaatsen.  Een kind komt hiervoor in aanmerking  als het naar 

oordeel van de Casemanager Jeugd of Jeugdgezondheidszorgmedewerker aantoonbaar sprake is van 

een aanwezige of dreigende beperking of belemmering die het kind in zijn of haar ontwikkeling 

schaadt en de kinderopvang de enige mogelijkheid is om die beperking of belemmering op te 

heffen of te verminderen. Maar ook als hiervan is sprake als de ouders in een zodanige situatie 

verkeren (door psychische problemen of verslaving) dat hierdoor kinderopvang op sociale indicatie 

noodzakelijk is en er geen andere oplossing voorhanden is. 

 

Vroegtijdig versterken: samenwerking JGZ en pedagogische coach 

De voorschoolse voorziening wordt versterkt door een nauwe samenwerking tussen de 

peuteropvang, de jeugdgezondheidszorg en de inzet van een pedagogische coach VVE:  

• De jeugdgezondheidszorg zorgt voor een tijdige indicatie voor VVE waar dit nodig is en 

ondersteunt de ouders bij het opgroeien en opvoeden.  

• De peuteropvang voert de het VVE programma uit en betrekt hierbij ook de ouders.  

• De pedagogisch coach VVE van Elker coacht de pedagogisch  medewerkers op de groepen en 

helpt hen bij het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van het kind. Zij stimuleert 

en ondersteund daarnaast het contact tussen de opvang, jeugdgezondheidszorg en de 

ouders.   
Met deze aanpak worden kind en gezin vroegtijdig ondersteund bij het opvoeden en opgroeien 
zodat ze beter mee kunnen doen. Er wordt uitgegaan van / en aangesloten bij de eigen kracht en 
sterke kanten van ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers. De coach zal niet de taken van 
de medewerker overnemen, bijv. gesprekken met ouders, maar kan wel ingezet worden als 
ondersteuning/vraagbaak.  
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VVE School 

Voor een deel van de kinderen die begeleiding hebben gehad van de pedagogische coach wenselijk 

dat de begeleiding door de pedagogische coach nog een tijdje meegaat naar de basisschool: een 

soort verlengde VVE coaching. Hier zijn we in 2018 mee gestart.   

 

Overdracht  

Naast de deze voorziening is er sprake van reguliere overdracht van de  informatie van de 

voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs ten behoeve van een doorgaande lijn in de 

ontwikkeling van jonge kinderen.   

 

VVE Thuis 

VVE Thuis is een programma waarbij ouders een grote rol spelen bij het verbeteren van de 

ontwikkeling en leerprestaties van hun kind. VVE thuis is voor ouders met een peuter die 

voorschoolse educatie volgt. De activiteiten die ouders thuis gaan doen met hun kind sluiten aan bij 

de activiteiten op de peuteropvang. Deze combinatie van voorschoolse educatie met de ouder-kind 

activiteiten thuis zorgt voor een positief effect op de ontwikkeling en de leerprestaties van het 

kind. VVE Thuis wordt uitgevoerd door een pedagogisch medewerkster van de peuterspeelzaal en 

de jeugdverpleegkundige van de GGD. Het programma wordt uitgevoerd op 4 locaties. Dit willen we 

verder uitbreiden. 
 

Doelgroepdefinitie en kwaliteit  

Er wordt een brede doelgroepdefinitie toegepast en de gemeente zet in op het versterken van de 

kwaliteit in de VVE. Ook stimuleert de gemeente diverse lees- en stimuleringsprojecten om 

kinderen extra kansen in het onderwijs te geven. 

 

Buitenschoolse opvang 

Daarnaast heeft de gemeente 21 locaties voor buitenschoolse opvang (2 tot 12 jaar) bij 11 

aanbieders. Veel aanbieders die kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en of (gesubsidieerde) 

peuteropvang (2 tot 4 jaar) hebben bieden ook buitenschoolse opvang aan. 

 

De gemeente heeft momenteel geen subsidierelatie met de aanbieders van buitenschoolse opvang 

om een ontwikkelingsstimulerend aanbod te arrangeren voor geïndiceerde doelgroepkinderen GOAB 

of voor kinderen uit zogeheten ‘risicogezinnen’. We willen dit wel meenemen als 

ontwikkelmogelijkheid voor versterking van de basis bij de nadere uit werking van het 

Onderwijskansenbeleid.   

 

 

 

 

 
  

 


