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Van: Erik Drenth    

Datum: 6 mei april 2020   

Aan:                                     Raad gemeente Midden-Groningen 

  
 
 

Geachte raadsleden,  
  

Op 28 april hebben wij het bijgevoegde Uitvoeringskader VVE vastgesteld.  

 

We hebben er voor gekozen dit uitvoeringskader als college vast te stellen.  Het is voor verplichte 

uitbreiding van het aantal uren VVE van 10 naar 16 uur per week, met ingang van 1 augustus 

aanstaande, noodzakelijk dat de uitvoeringafspraken op korte termijn worden vastgesteld. Tevens 

is het nodig voor het implementeren van een aantal uitvoeringsafspraken over overdracht en meten 

van resultaten. 

Door de huidige situatie en hieruit voortkomende werkzaamheden in het kader de coördinatie van 

de noodopvang van kinderen van 0-12 jaar gecombineerd met de gewijzigde planning in de  agenda 

van uw raad, lukte het niet om dit besluitvormend door uw raad te laten behandelen vóór 1 juni.  

 

Argumenten 

 De kader stellende rol van de raad is in deze basisafspraken echter ook beperkt. Het gaat om 

doelen en uitvoeringsafspraken die afgestemd zijn met betrokken schoolbesturen en 

kinderopvangcentra en gebaseerd zijn op basis van de landelijke kaders hiervoor.  

 De afspraken zijn in lijn met de uitvoering van het VVE beleid van de afgelopen jaren. Met een 

brede doelgroep-definitie en toegang vanaf 2 jaar.  

 De bekostiging van de uitvoering van deze activiteiten vind plaats binnen de, door het rijk 

beschikbaar gestelde middelen.  

 De keuzeruimte zit vooral in de  bestedingsruimte die er nog over is. Die willen we inzetten 

voor aanvullende activiteiten en projecten. Dit wordt in samenhang  met het  NPG programma 

“Hart voor Jeugd” verder uitgewerkt. Hierover vind besluitvorming plaats in de raad.  

 Er kan desgewenst na de zomer voor gekozen worden de notitie alsnog op de agenda van de 

raad te bespreken in samenhang met het NPG programma.  

 

Voor en vroegschoolse Educatie 

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

onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden in het Nederlands, van kinderen vroegtijdig 
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te signaleren en te bestrijden. We ontvangen van het rijk geoormerkte middelen voor de uitvoering 

van onderwijsachterstandenbeleid in onze gemeente. In 2020 is dit ruim € 1.800.000. Deze 

middelen worden voornamelijk  ingezet voor  het realiseren van een breed en toegankelijk aanbod 

voor Voor- en vroegschoolse educatie (VVE).  

Deze educatie is bedoeld om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden 

op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Deze 

notitie heeft betrekking op de uitvoering van Voor- en vroegschoolse educatie. 

 

Een aantal landelijke verplichtingen en de samenvoeging van de verschillende gemeenten maken 

het nodig om de doelen en kwaliteitseisen voor VVE op korte termijn vast te stellen en hiermee het 

VVE beleid voor Midden-Groningen te herijken en te harmoniseren.  

 

Wettelijke verplichtingen zijn:  

 Uitbreiding van het aanbod VVE uit te breiden van 10 naar 16 uur in de week vanaf 1 

augustus 2020. 

 De landelijke kwaliteitseisen VVE zijn in 2019 aangescherpt. Dit maakt het nodig om de 

kwaliteitseisen voor M-G met elkaar (opnieuw) te bepalen en vast te leggen. Hierin wordt 

specifiek aandacht besteed aan het versterken van de doorgaande lijn: samenwerken en 

maken van afspraken over de overdracht.  

 Verbreden van de doelgroep definitie:  We hanteren een brede definitie voor het toelaten 

van kinderen tot Voor- en vroegschoolse educatie. Ook blijven we de peuteropvang en VVE 

vanaf 2 jaar subsidiëren, in plaats van vanaf 2,5 jaar.  Dit was al vastgelegd in de nadere 

regels peuteropvang en VVE met ingang van 2020.   

 Resultaatafspraken: gemeenten moeten afspraken hebben gemaakt over het meten van 

resultaten van VVE. Deze verplichting gold al langer maar de afspraken hierover waren nog 

niet  uniform voor Midden-Groningen vastgelegd. 

 

Reguliere peuteropvang als onderdeel OAB beleid 

In samenhang met deze ontwikkeling verbreden we het aanbod van de reguliere peuteropvang.  

Inhoudelijk is het een logische keuze  omdat de reguliere peuteropvang een onlosmakelijk 

onderdeel is van het bestrijden van onderwijsachterstanden in de gemeente Midden-Groningen. Het 

bieden kwalitatief goede reguliere peuteropvang levert een belangrijke bijdrage aan het resultaat 

van VVE:  

 Zonder reguliere peuteropvang kan geen uitvoering gegeven worden aan het de 

beleidsdoelstelling van heterogene groepen. In de Kadernota VVE is vastgesteld dat we het 

belangrijk vinden dat kinderen met een taalachterstand kunnen leren van kinderen die geen 

VVE indicatie hebben. Onderzoek wijst uit dat heterogene groepen effectiever zijn dan groepen 

die alleen uit doelgroepkinderen bestaan.   

 Daarnaast willen we een goede spreiding van Voor- en Vroegschoolse Educatie kunnen blijven 

bieden. Ook in de kleinere kernen. Zodat ook daar de kinderen gebruik kunnen maken van 

Voor- en vroegschoolse Educatie. Dit moet een positieve bijdrage leveren aan het 

doelgroepbereik, waardoor we meer kinderen kunnen laten deelnemen aan de VVE 

programma’s. 

De kosten van de reguliere peuteropvang kunnen om die reden gedekt worden uit de beschikbare  
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OAB middelen. Dit geeft een besparing op de reguliere begroting van circa € 150.000 in 2020 en € 

300.000 in 2021.  Daarnaast blijft er nog de nodige ontwikkelruimte over in de nog niet bestede 

OAB  middelen van 2019 en een verwachte onderbesteding van 2020, samen ruim € 600.000. 

 

Hoe verder? 

Het voorliggende uitvoeringskader maakt het mogelijk uitvoering te geven aan de korte termijn 

verplichtingen. Het sluit aan bij de landelijke doelen en verplichtingen in het VVE beleid en het is 

opgesteld in  overleg met de betrokken partners in de peuteropvang en het onderwijs.  

Ook sluit de huidige werkwijze aan bij de wens een zo breed mogelijke doelgroep te voorzien van 

peuteropvang en Voor- en vroegschoolse Educatie.  
 

De ontwikkelruimte zit in  het deel dat we aanvullend daarop of anders kunnen doen voor kinderen 

met een (taal)achterstand en afspraken die we hierover met aanbieders kunnen maken.  

We nodigen u uit het hierover te hebben in het kader van het NPG programma “Hart voor Jeugd”. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 


