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Onderwerp:
Inzet van de jaarlijkse specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid.
Voorstel
In te stemmen met het in 2021 ongewijzigd voortzetten van:
1. de activiteit Leesbevordering 0-6 jaar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), die Bibliotheek
Midden-Brabant organiseert;
2. de coördinatie en monitoring van het voorschoolse deel van VVE door Support Advies;
3. de onderwijskundige advisering over VVE door Ontwikkelkracht.
Openbare besluitenlijst
Het college besloot om de activiteit Leesbevordering 0-6 jaar van Bibliotheek Midden-Brabant, de
voorschoolse coördinatie en monitoring door Support Advies en de onderwijskundige advisering over
VVE door Ontwikkelkracht ongewijzigd voor te zetten in 2021.
Inleiding
Jaarlijks ontvangt onze gemeente een specifieke uitkering van het Rijk voor het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (GOAB). De basis van de verstrekking van deze middelen staat in de
artikelen 165 t/m 170 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Verantwoording over de inzet van
deze middelen gebeurt via SiSa (Single information, Single audit).
De gemeente en schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een
onderwijsachterstandenbeleid om daarmee te voorkomen dan wel te verminderen dat er sprake is van
een onderwijsachterstand bij de start van groep 3 in de basisschool. Deze maatregelen noemen we
VVE.
Voorschoolse educatie gebeurt in een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor
peuters vanaf 2,5 jaar. Vroegschoolse educatie gebeurt in groep 1 en 2 van de basisschool en is
bedoeld voor de kleuters. De voorschoolse educatie valt onder de verantwoordelijkheid van
gemeenten. De vroegschoolse educatie valt onder de verantwoordelijkheid van de scholen.
Eén van de hoofddoelstellingen van de wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en
Educatie) is het bereik en de kwaliteit van VVE te verhogen. Daarvoor kregen gemeenten,
kinderopvang en schoolbesturen een aantal nieuwe verantwoordelijkheden. Zij worden geacht om
gezamenlijk afspraken te maken over aanbod en bereik van voorschoolse educatie, resultaten van
vroegschoolse educatie en de doorgaande leerlijn.
Afspraken die gemaakt zijn tussen de partners in onze gemeente staan in het convenant VVE 20202024 “Samen vroeg beginnen loont”. Voor deze periode is ook een nieuwe Lokale Educatieve Agenda
(LEA) opgesteld. Hierin staan vier opgaven, namelijk:
1. goed omgaan met gedragsproblematiek en uitval voorkomen;
2. versterken doorgaande lijn door intensievere samenwerking;
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3. aandacht voor en inzet op taalontwikkeling;
4. aandacht voor preventie.
Met de aanpak voor VVE wordt specifiek gewerkt aan opgaven 2 en 3. De werkgroep VVE heeft hierin
een belangrijke rol. In deze werkgroep zitten -naast alle partners die een rol hebben in de VVE (zie
hieronder)- ook het samenwerkingsverband primair onderwijs en ContourdeTwern.
In onze gemeente:
 zorgt de GGD voor de indicering van de doelgroepkinderen;
 bieden kinderopvangorganisaties het voorschoolse aanbod aan;
 bieden schoolbesturen vroegschoolse educatie aan en verzorgen coördinatie en monitoring
van het vroegschoolse deel;
 ondersteunt de bibliotheek de pedagogisch medewerkers en leerkrachten met producten,
diensten en kennis;
 verzorgt Support Advies de coördinatie en monitoring van het voorschoolse deel;
 verzorgt Ontwikkelkracht de onderwijskundige advisering rondom VVE.
Beoogd effect
Doel van het gemeentelijk achterstandenbeleid is het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen dat verschillende groepen zich van elkaar
afscheiden en het bevorderen van integratie.
Argumenten
1.1 Ongewijzigd voortzetten van leesbevordering 0-6 jaar VVE.
Graag zetten we de activiteit Leesbevordering 0-6 jaar (VVE), die Bibliotheek Midden-Brabant
organiseert, ongewijzigd voort. Deze activiteit is specifiek gericht op de ondersteuning van
pedagogisch medewerkers en leerkrachten in hun begeleiding van de doelgroeppeuters en -kleuters
en wordt positief beoordeeld.
2.1 Ongewijzigd voortzetten van de VVE-coördinatie en monitoring door Support Advies.
Het toezicht op VVE gebeurt door twee toezichthouders:
 De GGD beoordeelt de basiskwaliteit van alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en dus
ook van de organisaties die de VVE verzorgen (de voorscholen).
 De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt daar bovenop specifiek de kwaliteit van VVE
(educatieve aspecten) op zowel voor- als vroegscholen.
Coördinatie en monitoring is van belang. We zetten de samenwerking op dit vlak met Support Advies
daarom graag ongewijzigd voort.
3.1 Ongewijzigd voortzetten van de onderwijskundige advisering door Ontwikkelkracht.
De onderwijskundige advisering richt zich specifiek op de ondersteuning van de VVE-werkgroep en de
pedagogisch medewerkers en leerkrachten in hun begeleiding van de doelgroeppeuters en -kleuters.
Ook deze activiteit past daarom binnen de besteding van de specifieke middelen voor gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid en zetten we graag ongewijzigd voort.
Kanttekeningen
1.1 Ongewijzigd voortzetten van leesbevordering 0-6 jaar VVE.
geen
2.1 Ongewijzigd voortzetten van de VVE-coördinatie en monitoring door Support Advies.
geen
3.1 Ongewijzigd voortzetten van de onderwijskundige advisering door Ontwikkelkracht.
geen
Afstemming met andere afdelingen/clusters:
Ondernemingsraad:
Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden.
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Personeel en organisatie consequenties:
Nee
I&A
Nee
Communicatie
De drie partijen ontvangen een beschikking voor de activiteiten die zij in 2021 uitvoeren.

Bestuurlijk-juridische aspecten
Nee
Financiën
De Bibliotheek Midden-Brabant ontvangt voor 2021 voor de activiteit Leesbevordering 0-6 jaar (VVE)
€ 18.000,- subsidie.
Support Advies ontvangt voor 2021 afgerond € 24.400,- subsidie.
Ontwikkelkracht ontvangt voor januari - juli 2021 afgerond € 3.870,- subsidie.
Deze activiteiten dekken we uit de beschikbare GOAB-middelen 2021.

Bijlagen
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