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Onderwerp: VVE-beleid (voor- en vroegschoolse educatie) in Wijk voor verbetering vatbaar
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Ook in Wijk bij Duurstede scoort de voor- en vroegschoolse educatie een
onvoldoende. Hierdoor krijgen kinderen met een achterstand niet altijd de zorg en
begeleiding die ze nodig hebben. Wat is de reactie van het college op deze
onvoldoende? Wat zijn de achterliggende oorzaken van deze onvoldoende? Hoe zijn
de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid de laatste jaren ingezet?
2) Heeft de wethouder inmiddels met de onderwijsinspectie om tafel gezeten om de
verbeterpunten te bespreken? Zijn er al concrete plannen om de verbeterpunten
effectief op te pakken? Hoe draagt het college er zorg voor dat de middelen voor
onderwijsachterstandenbeleid gericht worden ingezet? Op welke termijn hoort de
huidige, ongewenste situatie tot het verleden?
3) Vanaf 2014 staat er op de gemeentelijke begroting een bezuiniging ingeboekt op de
peuterspeelzalen. Hoe denkt het college deze bezuiniging te realiseren? Komt de
bezuiniging op het bordje van de ouders terecht? Zijn de geplande bezuinigingen te
rijmen met de uitkomsten van het rapport van de Inspectie voor Onderwijs?
4) Wat betekent de voorgenomen bezuiniging op de peuterspeelzalen voor de
peuterspeelzaal in Langbroek (Humpy)? Is hier speciale aandacht voor? De vrees
bestaat immers dat door een verhoging van de ouderbijdrage van naar verwachting
zo’n 15%, er minder kinderen zullen komen. Doet het college er alles aan om deze
voorziening in stand te houden?
Toelichting:
Vooral in kleinere gemeenten is de kwaliteit van de VVE (voor- en vroegschoolse educatie)
aan peuters met een taalachterstand onder de maat. Recent is er een kritisch rapport van de
Inspectie van Onderwijs verschenen die de vinger op de zere plek legt. De geconstateerde
problemen zijn o.a.:
- de meeste gemeenten hebben geen gericht ouderbeleid en zij evalueren het beleid ook
niet systematisch
- kinderen met een taalachterstand krijgen lang niet altijd de zorg en begeleiding die ze
nodig hebben;
- gemeenten zien er onvoldoende op toe dat het budget voor de bestrijding van
achterstanden goed wordt besteed;
- gemeenten weten vaak niet wie tot de doelgroep behoren en slagen er mede daardoor
niet in alle doelgroepkinderen te bereiken, hierdoor beginnen er kinderen met een
achterstand in groep 1;
- sommige gemeenten hebben een te breed uitnodigingsbeleid zodat soms kleintjes
voorschoolse educatie krijgen terwijl ze dat niet nodig hebben;

-

slechts 15% van de gemeenten heeft afspraken gemaakt met scholen, speelzalen en
dagverblijven over wat de resultaten van het VVE-programma moeten zijn.

In het rapport staan ook de scores van de individuele gemeenten en hieruit blijkt dat het ook
in Wijk bij Duurstede een stuk beter kan… Op 9 van de 13 onderzochte punten scoort onze
gemeente onvoldoende. Inmiddels heeft de onderwijsinspectie al met verschillende
‘tekortschietende’ gemeenten om tafel gezeten. Hoe gaat onze gemeente de verbeterpunten
oppakken? De staatssecretaris heeft de gemeenten opgeroepen aan de slag te gaan. Daarnaast
wordt de gemeenteraad aangespoord om de wethouder te controleren of de komende tijd de
middelen voor onderwijsachterstandenbeleid gericht worden ingezet, zodat de verbeterpunten
effectief kunnen worden aangepakt. Middels deze vragen wordt de staatssecretaris op zijn
wenken bediend!
Hans Marchal/PCG

