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Inleiding  

Onderwijskansenbeleid 

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. Wij spreken hierbij liever over onderwijskan-

senbeleid: kansen vergroten, aansluiten bij wat kinderen kunnen en dit versterken.   

Kinderen in Midden-Groningen kunnen zich zo optimaal mogelijk, gezond en veilig ont-

wikkelen en krijgen ruimte om hun talenten te ontplooien. 

We willen de middelen voor onderwijsachterstanden inzetten voor een stimulerende en 

veilige ‘basisvoorziening’ voor alle kinderen. In de basisvoorziening worden de functies 

opvang, educatie, welzijn, cultuur en zorg geïntegreerd. Een brede basisvoorziening voor 

(jonge) kinderen kan compenseren voor kwetsbare of kansarme thuismilieus. Ontwikke-

lingsachterstanden kunnen snel gesignaleerd en aangepakt worden. 

 

Kinderopvang of peuteropvang met voorschoolse educatie voor alle kinderen is hierin 

geen doel op zich. Het heeft vooral een bovenliggend pedagogisch doel, namelijk het ver-

sterken van de opvoedomgeving van kinderen. Kinderopvang (en peuteropvang met 

Voorschoolse Educatie) kan thuismilieus aanvullen en eventuele tekorten compenseren.  

 

Onderwijskansen versus VVE 

Onderwijskansenbeleid is breder dan VVE beleid. De ontwikkeling van een samenhan-

gend onderwijs(kansen)beleid is een meer omvangrijke opgave die vraagt om een geza-

menlijke aanpak met alle betrokken partners binnen de  Lokale Educatieve Agenda (LEA). 

Hier willen we in 2020 een start mee maken. In de strategische visie NPG hebben we het 

vergroten van onderwijs- en ontwikkelkansen als belangrijk doel opgenomen. Dit biedt 

ons ruimte om hierin extra dingen te doen. We willen dit samen met partners verder uit-

werken.  

 

Dit uitvoeringskader heeft betrekking op de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Om-

dat we in verband met wettelijke verplichtingen rond VVE een aantal keuzes moeten ma-

ken rond de uitvoering van VVE is het noodzakelijk hiervoor al een aantal afspraken vast 

te stellen. Binnen het onderwijskansenbeleid is er daarnaast nog ontwikkelruimte om 

aanvullend hierop nog keuzes te maken. 

Deze notitie geeft de  invulling van het VVE beleid weer, die in de afgelopen periode in 

overleg met partners tot stand is gekomen. 



2 

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie 

VVE is zoals aangegeven een belangrijk onderdeel van onderwijskansenbeleid en moet 

bijdragen aan het voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden. Ouderbetrokken-

heid en samenwerking met de omgeving zijn hierin belangrijke onderdelen.   

Binnen de gemeente Midden-Groningen vinden we het belangrijk dat elk kind de kans 

krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Door deelname aan een VVE  programma 

worden ontwikkelingskansen vergroot en verbetert daarmee op termijn de positie op zo-

wel de arbeidsmarkt als in sociaal opzicht. Daar waar nodig is moeten kinderen met een 

achterstand deel kunnen nemen aan een VVE programma. We willen uitvoering geven 

aan een stelsel met aandacht voor pedagogische én educatieve doelstellingen en daarin 

maatwerk leveren."  

Investeren in jonge kinderen betekent investeren in een goede toekomst. Voor deze kin-

deren én voor de samenleving. De periode voordat kinderen naar school gaan, is cruciaal 

voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen (met een achterstand) lopen het risico dat 

zij op de basisschool beginnen met een fikse taal- of ontwikkelingsachterstand. Om dit te 

voorkomen zet de rijksoverheid sinds een tientallen jaren in op VVE. 

  

Achtergrond  en wettelijke ontwikkelingen   

Zoals aangegeven vragen een aantal wettelijke ontwikkelingen om een kader voor VVE 

beleid. Daarnaast is het van belang dat we de keuzes die we de afgelopen periode heb-

ben gemaakt samenvoegen tot een uitvoeringskader voor Midden-Groningen.  

In de voormalige gemeenten Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde werd 

op verschillende manieren vorm gegeven aan het VVE beleid. Ter voorbereiding op de 

fusie zijn de nadere regels OAB-beleid en peuteropvang en VVE voor de oude gemeenten 

gelijk getrokken. Hiermee is een start gemaakt met een meer samenhangend VVE beleid 

voor de gemeente Midden-Groningen. Omdat er sprake was van een verschil in niveau 

van invoering van VVE zal dit voor het ene gebied op onderdelen voelen als een pas op 

de plaats terwijl in het andere gebied nog grote stappen (moeten) worden gemaakt. 

In het onderstaande kader zijn de wettelijke ontwikkelingen weergegeven.  

 

Wettelijke ontwikkelingen  

In de afgelopen jaren zijn er diverse wettelijke ontwikkelingen geweest die van in-

vloed zijn op het VVE-beleid. Hieronder worden de belangrijkste wettelijke ontwik-

kelingen toegelicht. 

  

Wet op het onderwijsachterstandenbeleid 

Met ingang van 1 januari 2019 start een nieuwe periode voor het onderwijsachter-

standenbeleid (OAB). Vanuit de rijksoverheid ontvangen gemeente OAB-middelen, 

die zij kunnen inzetten om onderwijsachterstanden te verkleinen. De gemeente zet 

deze middelen voornamelijk in om een kwalitatief goed VVE-aanbod aan te kunnen 

bieden. Op basis van een door het CBS ontwikkelde indicator wordt de hoogte van 

dit bedrag bepaald.  

Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) 

Het belangrijkste kader voor de voor- en vroegschoolse educatie is de wet OKE. De 

wet OKE is voor kleinere gemeenten per 1 augustus 2011 in werking getreden en 

heeft tot doel de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit 

van peuteropvang te verbeteren.  

 De wet OKE is geen aparte wet, maar een verzamelnaam voor drie wetswijzigin-

gen: 
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Wetswijziging Wet Kinderopvang door toevoeging van:  

 de kwaliteitseisen voor de peuteropvang;  

 het toezicht van de gemeente op peuteropvang met bijbehorende handha-

vingsmogelijkheden;  

 de kwaliteitseisen voor de voorschoolse educatie.  

 

Wetswijziging Wet op het onderwijstoezicht  

 de Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van voorschoolse 

educatie. 

 

Wetswijziging Wet op het Primair Onderwijs  

 de regierol van gemeenten voor het onderwijsachterstandenbeleid is verste-

vigd;  

 de gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het aanbod en de toeganke-

lijkheid van voorschoolse educatie. 

  

De wet OKE geeft de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid en opdracht om 

te zorgen voor: 

 voldoende en kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse educatie; 

 een goede spreiding van het aanbod van voorschoolse educatie om segregatie 

te voorkomen; 

 het vaststellen van een maximale ouderbijdrage voor de voorschoolse educatie; 

 het vaststellen van de doelgroep; 

 het zich inspannen voor het bereik van alle doelgroepkinderen en zorgen voor 

een goede toeleiding van kinderen naar voorschoolse educatie; 

 het organiseren van een doorgaande leerlijn. 

 

In 2015 is de wet OKE geëvalueerd. In deze evaluatie wordt ingegaan op de drie 

belangrijkste uitgangspunten van de wet: 

 De harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen. 

 De verplichting die de gemeente heeft om een kwalitatief goed voorschools 

aanbod te doen aan alle kinderen binnen de eigen gemeente die het risico lo-

pen op een taalachterstand.  

 De organisatie van het toezicht op peuteropvang en VVE. 

  

Naar aanleiding van de evaluatie van deze wet, worden er vanuit het ministerie 

maatregelen genomen op het gebied van VVE, om de kwaliteit van VVE vast te 

houden en waar mogelijk te verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: 

 Het verhogen van het taalniveau van de pedagogisch medewerkers naar niveau 

3F. Gemeenten hebben hiervoor in 2017 en 2018 extra middelen ontvangen, 

die hier voor zijn ingezet. 

 Het realiseren van meer hbo-ers in de vve, die daarbij werken op de groep 

en/of andere pedagogisch medewerkers coachen in het zien van extra ontwik-

kelingsbehoeften bij kinderen.  

 Kennisdeling en ondersteuning van gemeenten, zodat de wettelijke taken van 

gemeenten op het gebied van VVE verder op orde komen.  

 Het ontwikkelen van een nieuwe verdeelsleutel voor de middelen voor onder-

wijsachterstandenbeleid.  

  

Wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 

Per 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) van 

kracht, waarmee de Wet kinderopvang (Wko) is gewijzigd. Met deze wetswijziging 

worden instellingen geprikkeld om meer kwaliteit te leveren en wordt er ruimte ge-

boden voor het bieden van maatwerk. Het achterliggende doel is het realiseren van 

een kwaliteitsverhoging binnen de kinderopvang, waarmee er meer aandacht komt 

voor de ontwikkeling van kinderen. Op die manier kan er beter maatwerk worden 

geleverd en helpt het kinderen bij het verkrijgen van een goede start in het basis-
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onderwijs. 

  

Een van de onderwerpen van de wetswijziging is een kwaliteitsverhoging van de 

voorschoolse educatie. Met de wijziging wordt de mogelijkheid gecreëerd om ver-

schillende categorieën beroepskrachten te benoemen en per categorie eisen te stel-

len. Zo worden er eisen gesteld aan het taalniveau van pedagogisch medewerkers 

in de voorschoolse educatie en worden coaching van beroepskrachten door een pe-

dagogisch beleidsmedewerker en structurele scholing van beroepskrachten opge-

nomen. 

  

Passend onderwijs en jeugdhulp 

Met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 zijn gemeenten en 

onderwijsbesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afstemming tussen on-

derwijsondersteuning en de zorg voor kinderen en jeugdhulp. Schoolbesturen bin-

nen een regionaal samenwerkingsverband maken met elkaar een ondersteunings-

plan waarin zij afspreken hoe voor alle leerlingen een passende plek in het onder-

wijs gerealiseerd kan worden.  

De samenwerkingsverbanden zijn verplicht om hierover met de gemeenten een op 

overeenstemming gericht overleg te voeren. In deze ondersteuningsplannen wordt 

aandacht besteed aan de aansluiting tussen onderwijs en de zorg in en om school. 

Onderdeel hiervan zijn onder andere vroegsignalering, de aansluiting van voor- op 

vroegschoolse educatie en het bereik van doelgroepkinderen. Het VVE-aanbod is in 

het ondersteuningsplan onderdeel van de brede basisondersteuning van het kind. 

Ook de aansluiting tussen voor- en vroegschool heeft hierin de aandacht. 

 

 

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
De gemeente Midden-Groningen geeft uitvoering aan haar wettelijke taken in nauwe 

samenwerking met de betrokken ketenpartners: de jeugdgezondheidszorg, de voor-

schoolse aanbieders het primair onderwijs en de bibliotheek. De focus ligt op het sa-

men vorm geven aan een passend aanbod aan jonge kinderen in onze gemeente. Alle 

partijen spelen hierin een rol: 

 De jeugdgezondheidszorg speelt een rol bij het adviseren en ondersteunen van 

ouders, het eventueel afgeven van een VVE-indicatie, toeleiding richting voor-

schoolse voorzieningen; 

 De voorschoolse voorzieningen spelen een rol in het creëren van een aanbod peu-

teropvang voor alle ouders die hiervan gebruik willen maken in onze gemeente; 

 De voorschoolse voorzieningen spelen daarnaast een rol in het creëren  van een 

VVE-aanbod voor doelgroepkinderen in de peuterfase; 

 De voorschoolse én vroegschoolse  voorzieningen spelen een rol in het creëren 

van een doorgaande lijn, waardoor de overgang voor kinderen vanuit de voor-

schoolse, naar de vroegschoolse periode zo geruisloos mogelijk verloopt; 

 De bibliotheek levert een taalondersteuningsaanbod op de peuteropvang/VVE lo-

caties en de scholen; 

 De gemeente speelt een rol in het voorzien van een toegankelijk aanbod voor-

schoolse voorzieningen voor alle ouders, door het ook voor ouders die geen recht 

hebben op Kinderopvangtoeslag mogelijk te maken een voorschools aanbod af te 

nemen voor hun kind en het toezien op een dekkend en kwalitatief hoogwaardig 

VVE-aanbod voor doelgroepkinderen. 
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Visie en doelen  

We vinden het belangrijk dat alle kinderen in de gemeente Midden Groningen een 

goede basis meekrijgen voor de basisschool, hun verdere schoolloopbaan en daardoor 

op een volwaardige en zelfstandige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij. 

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. We spreken hierbij liever van 

kansen dan van achterstanden en willen hierbij zoveel mogelijk aansluiten op de mo-

gelijkheden en talenten van kinderen.  

 

De ontwikkeling van kinderen vindt plaats in een bredere context van gezin, opvang, 

school sport en cultuur. Het VVE beleid is hierin geen losstaand onderdeel maar moet 

in samenhang worden uitgevoerd. Taalontwikkeling lukt bijvoorbeeld alleen als een 

kind zich gewaardeerd en veilig voelt.  

 

Binnen de Voor- en Vroegschoolse educatie streven we er naar dat alle kinderen met 

een risico op een taal(spraak)achterstand in het Nederlands kunnen deelnemen aan 

kwalitatief hoogwaardige en samenhangende VVE programma’s.   

 

Uitgangspunt hierbij is dat subsidie voor VVE aan het kind is gekoppeld zowel voor 

peuteropvangbeleid als voor VVE-beleid. 

 

Speerpunten:  

 Optimale deelname van kinderen aan VVE programma’s.  

 Vergroten van de ouderbetrokkenheid 

 Samenwerking en een samenhangend VVE aanbod 

 Doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen 

 Kwalitatief goed VVE aanbod 

 Samenhang met reguliere peuteropvang voor heterogene groepen 

 Meetbare resultaten 

 

We hebben op basis hiervan de volgende (sub)doelstellingen voor 2020-2023: 

 

a) Alle geïndiceerde doelgroepkinderen kunnen 10 uur per week een voor-

schoolse voorziening van voldoende kwaliteit met een VVE-programma be-

zoeken, verspreid over ten minste drie verschillende dagen. Het bereik is 

minimaal 80%. Vanaf 1 augustus 2020 wordt het VVE-aanbod uitgebreid 

van 10 uur naar 16 uur per week. 

 Er is een goede spreiding van VVE-locaties over de gemeente.  

 De jeugdgezondheidszorg indiceert welke kinderen tot de doelgroep behoren op 

basis van vastgesteld VVE-beleid. 

 Alle kinderen zijn via de jeugdgezondheidszorg of via de peuterop-

vang/kinderopvang in beeld.  

 De kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg hebben een rol in het signaleren 

en toeleiden van kinderen met een risicoachterstand naar VVE.  

 De kinderopvang en basisscholen betrekken ouders actief bij het VVE-aanbod. 

 Het bereik, het non-bereik en de reden daarvan zijn in beeld en dienen als in-

put voor het te vormen beleid.  

 We streven naar heterogene VVE-groepen (omdat bekend is dat dit kwaliteits-

verhogend werkt). Daar waar het percentage doelgroepkinderen op een groep 

groter is dan 50% worden aanvullende kwaliteitsmaatregelen op de betreffende 

locaties genomen  

 Los van de locaties waar VVE wordt aangeboden streven we ook op de regulie-

re locaties voor peuteropvang naar optimale kwaliteit en zal het basisaanbod 

voor alle peuters verbreed worden.  

 Hiermee kan invulling worden gegeven aan van heterogene groepen en garan-

deren we een  aanbod van VVE in kleine kernen. 
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b) De diverse partners rondom de kinderen van 2 t/m 6 jaar werken samen in 

het organiseren van een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.  

 Per peuteropvang/ kinderopvanglocatie met een VVE-aanbod is er met in de 

omgeving liggende basisscholen inhoudelijke afstemming over het VVE-aanbod 

met als doel een doorgaande ontwikkelingslijn te realiseren. Uitgangspunt 

daarbij is echter niet dat binnen kinderopvang en basisschool overal hetzelfde 

VVE-programma gehanteerd wordt.  

 Kinderopvang, school en jeugdgezondheidszorg werken samen op zowel inhoud 

als proces rondom het kind om de doorgaande leerlijn te garanderen. 

 Door de betrokken partners worden activiteiten ontwikkeld om de samenwer-

king te vergroten en te versterken.  

 Er vindt een warme overdracht plaats tussen kinderopvang en basisschool van 

kinderen met een VVE-indicatie.  

 Er wordt gewerkt met een gemeentelijk overdrachtsafspraken. 

 

c) Realiseren van kwalitatief volwaardig aanbod VVE 

• Alle pedagogisch medewerkers die binnen de voorschoolse educatie worden in-

gezet voldoen aan de gestelde opleidingseisen binnen de gemeente (zie kwali-

teitseisen VVE).  

• Alle partners (onderwijs en kinderopvang) werken met een kindvolgsysteem 

waarmee zij kunnen zorgen voor een overdracht van kinderopvang naar basis-

school. 

• Alle locaties voor peuteropvang/ kinderopvang met een VVE-aanbod voldoen 

aan de gestelde kwaliteitseisen VVE.  

• Aan het einde van elk jaar wordt bekeken welk percentage van de VVE-

geïndiceerde kinderen daadwerkelijk aan een VVE-programma is begonnen en 

met welke reden de wel VVE-geïndiceerde kinderen niet aan een VVE-

programma deelnemen.  

 

d) De onderwijsachterstanden worden daadwerkelijke verminderd 

 Er zijn resultaatafspraken VVE opgesteld tussen de gemeente en de voor-

schoolse instellingen en tussen de gemeente en het onderwijs. Deze afspraken 

zijn gericht op het in beeld brengen van het resultaat van alle inspanningen die 

gedaan zijn ten aanzien van het terugdringen van onderwijsachterstanden. 

 De resultaatafspraken zijn geïmplementeerd bij alle betrokken organisaties.  

 Er wordt jaarlijks gerapporteerd over de resultaatafspraken. 

 Op basis van de rapportages wordt het beleid geëvalueerd en bijgesteld. 
 


