COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Rapport van bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van Voor- en
vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel.
Te besluiten om
1. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs
over de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Krimpen aan den
IJssel.
2. De gemeenteraad te informeren door middel van een Raadsinformatiebrief.
Inleiding
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de wijze waarop de gemeenten de
verplichtingen aangaande het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) nakomen.
Begin 2017 hebben gemeenten hiervoor een digitale vragenlijst ingevuld. Naar aanleiding
van de analyse van de digitale vragenlijst, heeft de inspectie in september 2017 een
onderzoek uitgevoerd. De analyse van de vragenlijst is geverifieerd aan de hand van de
aangeleverde documenten en de toelichting daarop in een gesprek. Vervolgens zijn de eisen
met betrekking tot het VVE-beleid beoordeeld en is de kwaliteit gewaardeerd.
Beoogd effect
 Krimpen aan den IJssel voldoet aan de wet
De inspectie heeft geconcludeerd dat de gemeente Krimpen aan den IJssel voldoet aan de
wet. Er zijn daarom geen onderdelen die vanuit de wettelijke eisen vragen om verbetering.
 Krimpen aan de IJssel heeft de meeste VVE zaken op orde
De inspectie heeft geconcludeerd dat de gemeente de meeste VVE-zaken op orde heeft:
Alle locaties maken gebruik van een VVE-programma en worden de kinderen met een
passend observatiesysteem gevolgd. Er ligt een heldere beschrijving van wat de gemeente
onder 'doelgroepkinderen' verstaat. De gemeente heeft zicht op het aantal
doelgroepkinderen en beschikt over voldoende VVE-plaatsen die ook door de
doelgroepkinderen worden bezet. Voor de toeleiding naar die VVE-plaatsen is de
verantwoordelijkheid duidelijk belegd.
Voor alle kinderen wordt gebruik gemaakt van overdrachtformulieren als zij van de voornaar de vroegschool gaan. Kinderen die VVE hebben gekregen en/of extra zorg nodig
hebben worden altijd 'warm' overgedragen. Hierbij is de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in alle
gevallen betrokken. De zorgstructuur is goed geregeld door middel van een centraal
'zorgloket'. De gemeente neemt de coördinatie van VVE serieus en meet met een jaarlijkse
monitor de VVE-resultaten van alle voorscholen en van een groot deel van de vroegscholen.
 Wat kan beter?
De inspectie concludeert dat er enkele aandachtspunten zijn waar de gemeente Krimpen
aan den IJssel op in kan zetten. Zo kan het gemeentelijk ouderbeleid versterkt worden. Ook
al heeft de gemeente een aantal zaken in gang gezet om de ouderbetrokkenheid te
vergroten, is dit nog onvoldoende geborgd in het gemeentelijk beleid.
Daarnaast wordt binnen de gemeente het VVE-beleid niet systematisch geëvalueerd.
Hierdoor is onvoldoende duidelijk wat de effecten van de gemeentelijke inspanning zijn.

Argumenten
 Inzetten op genoemde aandachtspunten
In samenspraak met de deelnemers van de VVE-denktank zal worden ingezet om de
genoemde aandachtspunten te verbeteren.
 Zie verder bij “beoogd effect”.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Financiën
Niet van toepassing
Communicatie
De wethouder onderwijs heeft in december 2017 een reactie gegeven op het conceptrapport. Deze reactie is opgenomen achterin de rapportage. In zijn reactie geeft wethouder
De Leeuw aan verheugd te zijn dat het rapport laat zien dat de gedane investeringen, voor
de jonge kinderen in de leeftijd 2,5 tot 6 jaar, zijn vruchten heeft afgeworpen.
Via de VVE-denktank zullen de voor- en vroegscholen worden geïnformeerd over de inhoud
van het rapport.
De gemeenteraad wordt geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief.
Uitvoering
Zie bij “argumenten”
Bijlagen
- Rapport van bevindingen kwaliteit van VVE Gemeente Krimpen aan den IJssel
(Inspectie van het Onderwijs)
- Raadsinformatiebrief
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