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ADVIES
1. Instemmen met het verlengen van het beleidsplan Peuteropvang en VVE 2018-2021 met 1 jaar tot 2022;
2. Instemmen met het niet uitvoeren van de peuter- en VVE monitor in 2021;
3. De gemeenteraad en de commissie Leven te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Samenvatting
Het beleidsplan Peuteropvang en VVE 2018-2021 loopt eind dit jaar af. Echter, de 4-jarige beleidsperiode
voor Onderwijsachterstanden beleid (OAB) vanuit het Rijk, waar ook de Rijksbekostiging aan is
gekoppeld, loopt nog tot en met 2022. Voorgesteld wordt om het beleidsplan Peuteropvang en VVE 20182021 met 1 jaar te verlengen, zodat dit aansluit bij de OAB beleidsperiode van het Rijk.
Jaarlijks wordt het peuter- en VVE-beleid gemonitord aan de hand van de resultaatafspraken uit het
beleidsplan Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) 2018-2021. De monitor is vooral
bedoeld als aanknopingspunt om met de VVE-partners (scholen, kinderopvang en GGD) in gesprek te
gaan. Deze wordt ook ter informatie toegestuurd aan de gemeenteraad en CIE Leven, zoals afgesproken
bij vaststelling van het beleidsplan. De gegevens worden jaarlijks vóór 1 april uitgevraagd bij en
aangeleverd door de VVE-partners. In 2020 heeft de uitvoering van de monitor vertraging opgelopen,
vanwege de impact van het coronavirus bij deze partijen in het voorjaar. In december is de monitor
aangeboden aan de gemeenteraad en CIE Leven. Feitelijk zou spoedig de uitvraag voor de monitor 2021
alweer moeten starten. Vanwege de aanhoudende coronasituatie en het feit dat in de vorige monitor
verbeterpunten zijn geconstateerd, wordt voorgesteld om dit jaar geen monitor uit te voeren. Het jaar
2021 zal gebruikt worden om samen met de VVE-partners te werken aan de verbeterpunten en de
monitor door te ontwikkelen ten behoeve van de monitor in 2022 en verder.

Beoogd resultaat
- Aansluiten bij de OAB-beleidsperiode van het Rijk.
- Ruimte voor doorontwikkeling en verbetering van de peuter- en VVE-monitor

Argumenten
1.1 Zodoende sluit het beleidsplan aan bij de OAB beleidsperiode van het Rijk 2019-2022
De 4-jarige beleidsperiode voor Onderwijsachterstanden beleid (OAB) vanuit het Rijk, waar ook de
Rijksbekostiging aan is gekoppeld, loopt nog tot en met 2022. De reden hiervan is dat het Rijk, door
vertraging in de introductie van het nieuwe verdeelmodel voor onderwijsachterstanden budget, de vorige
beleidsperiode met een jaar heeft verlengd. Hierdoor loopt dit niet meer synchroon met ons lokale
beleidsplan 2018-2021. Om nieuw beleid vast te kunnen stellen is het wel wenselijk om zicht te hebben
op het beschikbare rijksbudget in de nieuwe 4-jarige OAB-periode. Verlenging van het beleidsplan heeft
geen verdere consequenties voor de beleidsuitgangspunten.
2.1 Er zijn diverse redenen die het afnemen van de monitor in de weg staan
De geldende coronamaatregelen hebben nog steeds veel impact op onderwijs en kinderopvang, waardoor
prioriteiten bij deze partijen momenteel elders liggen. De vorige monitor is zeer recent pas opgeleverd,
waardoor het urgentiegevoel om meteen door te gaan met een volgende monitor ontbreekt. Tevens zijn
in de monitor in 2020 verbeterpunten geconcludeerd ten aanzien van o.a. het meten van
resultaten/opbrengsten van VVE. Het voornemen is om met ondersteuning van BCO onderwijsadvies de
VVE-monitor door te ontwikkelen, en te beginnen met het onderdeel resultaatmeting. Dit traject moet
nog opgestart worden waardoor dit nog niet in een nieuwe monitor kan worden opgenomen.

Risico’s
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Communicatie
De VVE-partners zullen over dit besluit schriftelijk geïnformeerd worden. De gemeenteraad en de
commissie Leven worden geïnformeerd middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Financiële gevolgen
N.v.t.

Personele/organisatorische gevolgen
Het niet uitvoeren van de peuter- en VVE monitor in 2021 geeft de benodigde (personele) ruimte voor de
doorontwikkeling van de monitor.

Juridische gevolgen
N.v.t.

Rechtmatigheid
N.v.t.

Fatale termijnen
N.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
1. Raadsinformatiebrief

Naslagwerk
N.v.t.
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Verlengen beleidsplan peuteropvang en VVE 2018-2021 en afzien van Peuter- en VVE monitor in
2021

Geachte raadsleden en leden van de commissie Leven,
middels deze brief informeren wij u over de gemaakte keuzes ten aanzien van het beleidsplan
Peuteropvang en VVE en de Peuter- en VVE monitor.
Beleidsplan Peuteropvang en VVE
Het beleidsplan Peuteropvang en VVE 2018-2021 loopt eind dit jaar af. Echter, de 4-jarige
beleidsperiode voor Onderwijsachterstanden beleid (OAB) vanuit het Rijk, waar ook de
Rijksbekostiging aan is gekoppeld, loopt nog tot en met 2022. De reden hiervan is dat het Rijk,
door vertraging in de introductie van het nieuwe verdeelmodel voor onderwijsachterstanden
budget, de vorige beleidsperiode met een jaar heeft verlengd. Hierdoor loopt dit niet meer
synchroon met ons lokale beleidsplan 2018-2021. Om nieuw beleid vast te kunnen stellen is het
wel wenselijk om zicht te hebben op het beschikbare rijksbudget in de nieuwe 4-jarige OABperiode. Om deze reden kiezen wij ervoor om het huidige beleidsplan met één jaar te verlengen,
zodat dit aansluit bij de OAB beleidsperiode van het Rijk. Verlenging van het beleidsplan heeft geen
verdere consequenties voor de beleidsuitgangspunten.
Peuter- en VVE monitor
Jaarlijks wordt het peuter- en VVE-beleid gemonitord aan de hand van de resultaatafspraken uit
het beleidsplan Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) 2018-2021. De monitor is
vooral bedoeld als aanknopingspunt om met de VVE-partners in gesprek te gaan. De gegevens
worden jaarlijks vóór 1 april uitgevraagd bij en aangeleverd door de VVE-partners (scholen,
kinderopvang en GGD). In 2020 heeft de uitvoering van de monitor vertraging opgelopen, vanwege
de impact van het coronavirus bij deze partijen in het voorjaar. In december 2020 is de monitor
aangeboden aan de gemeenteraad en CIE Leven. Feitelijk zou spoedig de uitvraag voor de monitor
2021 alweer moeten starten. De geldende coronamaatregelen hebben echter nog steeds veel
impact op onderwijs en kinderopvang, waardoor prioriteiten bij deze partijen momenteel elders
liggen. De vorige monitor is zeer recent pas opgeleverd, waardoor het urgentiegevoel om meteen
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door te gaan met een volgende monitor ontbreekt. Tevens zijn in de monitor in 2020
verbeterpunten geconcludeerd ten aanzien van o.a. het meten van resultaten/opbrengsten van
VVE.
Vanwege de aanhoudende coronasituatie en het feit dat in de vorige monitor verbeterpunten zijn
geconstateerd, hebben wij dan ook besloten om dit jaar geen monitor uit te voeren. Het jaar 2021
zal gebruikt worden om samen met de VVE-partners te werken aan de verbeterpunten en de
monitor door te ontwikkelen ten behoeve van de monitor in 2022 en verder.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,

,burgemeester

,secretaris

