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In de brede context van opvoeding en ontwikkelingsstimulering neemt het beleid van voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) een belangrijke plaats in. Het VVE-beleid is bedoeld voor de kinderen 
in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar. Voor de 2-3 jarigen peuters heeft de gemeente de wettelijke 
verantwoordelijkheid een aanbod in te richten voor hen die een taalachterstand of een achterstand 
van andere aard hebben of dreigen op te lopen. Dit wordt de voorschoolse periode genoemd. De 4-6 
jarigen gaan naar de groepen 1 en 2 van de basisschool. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk 
voor een VVE-aanbod in deze fase. Dit wordt de vroegschoolse periode genoemd.  
 
Het VVE-beleid in onze gemeente maakt onderdeel uit van het integraal welzijnsbeleid Back to Basics 
2.0, het beleidsplan sociaal domein voor de periode 2018-2021. Dit beleidsplan is door uw raad 
vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2017. In hoofdstuk 4 'Preventie', paragraaf 5,  
'Voorkomen van (taal)ontwikkelingsachterstanden', is dit beleidsterrein benoemd en kort 
beschreven. We hebben geoordeeld dat het aanbeveling verdient de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid voor VVE nader uit te werken c.q. te beschrijven. Enerzijds omdat in onze 
gemeente nog niet eerder een nota is geschreven en geaccordeerd waarin het VVE-beleid omvattend 
en samenhangend in beeld is gebracht. Anderzijds omdat het door de Inspectie van het onderwijs in 
juni 2017 uitgebrachte rapport van bevindingen over de kwaliteit van VVE in 2017 in onze gemeente 
daartoe aanleiding geeft. 
 
We hebben de uitvoering van het VVE-beleid (stand van zaken/aandachtsgebieden)  recent vorm 
gegeven via het opstellen van de nota 'Uitwerking beleid Voor- en vroegschoolse educatie gemeente 
Goirle 2017-2018'. In deze nota is uitgebreid beschreven op welke wijze we in onze gemeente - 
samen met de kinderopvangorganisaties, het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg en overige 
betrokken partijen - inhoud geven aan het VVE-beleid. Omdat het  VVE-beleid continu in 
ontwikkeling is en de inhoud hiervan van stelselmatig wijzigt, is de uitwerking van het beleid qua 
tijdspanne begrensd tot de kalenderjaren 2017-2018. 
 
Deze nota vormt meteen ook de kapstok om invulling te geven aan de bemerkingen van de Inspectie 
van het onderwijs op het beleid. Uit het rapport blijkt dat veel zaken op het VVE-terrein voldoende 
zijn en goed gaan, maar dat niet alles naar behoren loopt. De belangrijkste reden hiervan is dat het 
VVE-beleid door het verlengen van de geldigheidsduur van het beleidsplan Back to Basics 1.0 
(aanvankelijk geldend voor de periode 2012- 2015, verlengd t/m 2017) de voorbije periode niet de 
aandacht en de dóórontwikkeling gekregen die het nodig heeft. Beleidsmatig is de aandacht de 
afgelopen jaren vooral gericht geweest op de transities en de transformaties in het sociaal domein 
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(Jeugdzorg, AWBZ naar Wmo en Participatiewet), waardoor er minder aandacht is geweest voor het 
WE-beleid.  
 
In de beoordeling van het gemeentelijke VVE-beleid gebruikt de Inspectie een vierpuntsschaal, 
waarin per onderdeel wordt aangeduid of zaken, waarin via zaken worden aangeduid die  
dringend verbetering behoeven (score 1, de zgn. 'verbeterpunten met afspraak'), waarvan 
verbetering wenselijk is (score 2, de zgn. 'verbeterpunten'), die voldoende zijn (score 3) en die goed 
ontwikkeld zijn (score 4). Op de verbeterpunten met afspraak (score 1) is spoedige interventie nodig. 
Het betreft hier de aspecten toeleiding, resultaten en systematische evaluatie en verbetering van 
VVE op gemeentelijk niveau. De verbeterpunten (score 2) dienen zichtbaar te worden verwerkt in het 
VVE-beleid. Het betreft hier de aspecten ouders, integraal VVE-programma, interne kwaliteitszorg 
van de voor- en vroegscholen en VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau.  
 
We hebben inmiddels schriftelijk gereageerd op het rapport van de Inspectie. We hebben onze 
reactie vergezeld doen gaan van vermelde nota 'Uitwerking beleid Voor- en vroegschoolse educatie 
gemeente Goirle 2017-2018'. Een exemplaar hiervan is bij deze raadsinfo gevoegd. 
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