Toezegging aan de raad
Registratienummer 2018-08

Datum:
Van collegelid:
Aan:
Onderwerp:

16 mei 2018
H.J. Berkhoff
Raads- en commissieleden via de raadsinfo
Verlengen onderwijsachterstandenbeleid

Toezegging gedaan tijdens de vergadering van:
 de gemeenteraad
 de commissie Samenleving
 de commissie Ruimte
 Themabespreking
 Werkgroep [Werkgroep]
x
anders

van
van
van
van
van

[Datum]
28 mei 2018
[Datum]
[Datum]
[Datum]

Omschrijving van de toezegging:
Bij de vaststelling van het collegeadvies over de verlenging van het onderwijsachterstandenbeleid in
december was geen informatie voor de raad toegevoegd. Om die reden alsnog deze informatie.
Excuses voor de vertraging.
Inleiding
Met de invoering van de Wet OKE zijn gemeenten verplicht vroeg- en voorschoolse educatie aan te
bieden. De uitvoering van dit rijksbeleid heeft de gemeente Heerde vastgelegd in de notitie
onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014. In afwachting van nieuw rijksbeleid is eerder besloten het
gemeentelijk onderwijsachterstanden-beleid te verlengen tot 2017. Het rijk is namelijk voornemens
om de rijksmiddelen te herverdelen op basis van een nieuwe definitie van de doelgroep voor vooren vroegschoolse educatie (VVE). Op 30 mei 2017 heeft het ministerie van OCW wederom besloten
om de doelgroep verbreding en een nieuwe bekostigingssystematiek met een jaar uit te stellen.
Kernboodschap
Uw college heeft besloten de notitie onderwijsachterstandenbeleid nogmaals te verlengen voor 2018
en met een addendum vast te stellen. Dit is besloten in afwachting van nieuw rijksbeleid vanaf
2019, waarbij de bekostigingssystematiek en de doelgroep van voor- en vroegschoolse educatie
wordt gewijzigd. Momenteel heeft de minister vijf scenario’s aan de kamer voorgelegd. Vermoedelijk
wordt deze zomer duidelijk wat de nieuwe bekostigingssystematiek wordt en zal het nieuwe
onderwijsachterstandenbeleid rond november van dit jaar komen.
In het huidige beleidsplan is de doelgroep van voor- en vroegschoolse educatie niet omschreven
conform de eisen van de Inspectie Onderwijs. Ook is niet voldoende inzichtelijk welke resultaten de
gemeente wil behalen met het VVE-beleid. Deze twee punten zijn opgenomen in een addendum bij
de notitie.
Ook heeft uw college een actueel activiteitenplan onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld voor het
jaar 2018, waarmee uitvoering wordt gegeven aan het beleid. In het verlengde van het vaststellen

Dit sjabloon is bedoeld voor toezeggingen aan de raad die niet in het verslag verwerkt kunnen worden. Vragen hierover
kunnen worden gesteld tijdens de rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo
ter bespreking te agenderen voor een eerstvolgende commissievergadering.

van het onderwijsachterstandenbeleid is besloten de overeenkomst met KOM Kinderopvang
betreffende voor-en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerk (PSZ) te verlengen. Dit is
besloten, omdat de opdracht naar behoren wordt uitgevoerd. In het contract zijn enkele lichte
aanpassingen aangebracht, conform de eisen van de Inspectie Onderwijs en de Wet harmonisatie
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Bijlagen:
1a. Notitie onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018
1b. Addendum bij de notitie onderwijsachterstandenbeleid
2. Activiteitenplan OAB 2018
3. Overeenkomst met KOM 2018
4. Verlengingsbrief Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en Peuterspeelzaalwerk (PSZ)
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