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Onze ref: 2017-01-18 
Betreft:  Ongevraagd advies beleidsnota voor-en vroegschoolse educatie gemeente RH 
Datum:  4 december 2017 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
De beleidsnota voor- en vroegschoolse educatie geeft een helder beeld van de huidige situatie, de 
uitgangspunten die de gemeente hanteert bij de uitvoering van het beleid en de verbeterpunten die 
reeds gesignaleerd zijn. Een en ander zullen in een uitvoeringsplan geborgd worden. De ASD is 
benieuwd naar dit uitvoeringsplan en wordt t.z.t. graag geïnformeerd. 
 
Het beleidsplan is duidelijk opgebouwd en geeft een goed beeld van de visie van de gemeente 
t.a.v. VVE. De ASD is blij dat de uitvoering van een VVE-programma zich niet alleen beperkt tot de 
setting van de kinderopvang maar ook aangevuld wordt met een thuisprogramma. Gecombineerd 
met het verlagen van de leeftijd voor VVE naar 2,5 jaar ziet de ASD dat de effectiviteit van het 
VVE-aanbod vergroot kan worden.  
 
Als gevolg van gewijzigde omstandigheden (wijzigingen wettelijk kader, plannen nieuw kabinet) 
lijkt de tijd rijp te zijn om de kinderopvang krachtig neer te zetten als onderdeel van de gemeente 
en een impuls te geven aan de kwaliteit ervan. De beleidsnota VVE in combinatie met het beleid 
omtrent harmonisatie kinderopvang-peuterspeelzaal biedt een inkijkje in de visie die de gemeente 
Rijssen-Holten heeft t.a.v. de inzet rondom jonge kinderen.  
 
De ASD ziet, aanvullend op de eerdergenoemde beleidstukken, kansen om de inzet rondom jonge 
kinderen meer vanuit preventie vorm te geven om inzet vanuit jeugdhulpverlening op latere leeftijd 
te voorkomen of te verminderen. Wat de ASD betreft zou de gemeente dit momentum moeten 
kunnen benutten om de basisondersteuning binnen de kinderopvang te versterken. 
 
De insteek die beschreven is in de beleidsnota VVE is daarin voorzichtig te noemen en geeft wat 
de ASD betreft niet voldoende richting aan de voornemens zoals beschreven in het beleidsplan 
Jeugdhulp & WMO t.a.v. de versterking van preventie en signalering.  
Er is met de harmonisatie van kinderopvang-peuterspeelzalen veel veranderd voor de partners op 
het gebied van kwaliteit en financiën. Er is voor het versterken van de basiskwaliteit echter een 
verdere impuls nodig. In de samenwerking tussen de partners en mogelijk uitbreiding van het 
‘partnerbestand’.  
De ASD beseft dat dit verder gaat dan het VVE-beleid waarbij bovenstaande nog tot uiting kan 
komen in het nog te maken kwaliteitskader, het uitvoeringsplan of de (reeds aangekondigd voor 
2017) Nota Onderwijskansen. De ASD ziet deze daarom met interesse tegemoet.  
Als voorzet daarop geeft de ASD de volgende punten aan:  
- bij het versterken van de preventie en signaleringsfunctie in de kinderopvang kan er mogelijk 
integraler worden gewerkt dan nu het geval is. Mogelijk kan er gebruik worden gemaakt van 
‘partners met expertise’. Te denken valt aan verschillende gradaties in samenwerkingen met 
instellingen als Kentalis, Twentse zorgcentra, Infantcentrum Twente, etc. op gebied van 
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nascholing aan peuterleidsters, vroegsignalering of in verdergaande samenwerking: ambulante 
ondersteuning in de kinderopvang (in plaats van bijv. plaatsing op KDC’s).  
- T.a.v. doorgaande lijn: Een doorgaande lijn gaat wat de ASD betreft verder dan een 
overdrachtsformulier en een warme overdracht. Het gaat over aansluiting (aan de onderkant) bij 
de kerndoelen en leerlijnen van het basisonderwijs op het gebied van taal en rekenen maar ook 
over leergebiedoverstijgende vaardigheden: sociaal-emotioneel functioneren en werkhouding 
(motivatie, doorzettingsvermogen, etc). Bovendien is er een groot belang dat de doorgaande lijn 
w.b. contacten met ouders en hulpverlening duidelijk is.  
- T.a.v. het nog te maken kwaliteitskader: op het moment lijkt er een vrij grote mate van autonomie 
bij de partners te liggen. Dit wordt bevestigd door het feit dat de uitvoering van het bevorderen van 
de doorgaande lijn ligt bij ViaVie en Kruimeltje. Op deze wijze ligt zowel de verantwoordelijkheid 
over ontwikkeling als de uitvoering bij de aanbieder. Hoe houdt de gemeente hier zicht op?  
- De gemeente Rijssen-Holten ziet het kwaliteitsonderzoek van Inspectie, gebaseerd op de globale 
kwaliteitseisen uit de wet Kinderopvang, als indicator voor de kwaliteit van de kinderopvang. Zij 
voegt bij de inkoop van plaatsen een aantal aanvullende eisen toe.  
Wanneer het gaat om onderwijsaanbod, doorgaande lijn en ouderbeleid/-betrokkenheid adviseert 
de ASD de gemeente Rijssen-Holten meer duiding en inhoud te geven aan deze kwaliteitseisen in 
het nog te maken kwaliteitskader. Daarnaast moeten er duidelijke resultaatafspraken gemaakt 
worden t.a.v. deze eisen (met specifieke aandacht voor de samenwerking tussen partners) en 
geborgd worden hoe de gemeente hier zicht en regie op houdt.  
Op deze manier kan de gemeente haar partners niet alleen procesmatig aanspreken op kwaliteit 
en samenwerking maar ook inhoudelijk regie voeren. Partners kunnen vervolgens aan worden 
gesproken op de wijze waarop zij zelf en in samenwerking uitvoering geven (en de opbrengsten 
evalueren).  
 
Aanvullend op bovenstaande heeft de ASD de volgende vragen:  

• Wat zijn de redenen dat er geen 100% doelgroepbereik is in de gemeente Rijssen-Holten? 
• Wat betekent het stoppen van de peuteropvang door ViaVie voor het aanbod VVE en de 

doelgroepkinderen in de gemeente Rijssen-Holten?  
 
 
Wanneer u nog vragen heeft hierover, zijn wij altijd bereid hierover van gedachten te wisselen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


