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Onderwerp: Gevraagd Advies: Beleidsplan VVE ‘Jong geleerd wordt vroeg gedaan’.

Geacht college,
Inleiding
De Participatieraad geeft u een compliment voor dit evenwichtige stuk over VVE, wat duidelijk
voortborduurt op dat wat er al was. In de uitvoering zal blijken of dit plan oplevert wat de gemeente
voor ogen heeft, namelijk gelijke kansen voor alle kinderen in de gemeente.
Advies en toelichting
De Participatieraad kan zich helemaal vinden in dit beleidsplan. Goed dat er in dit beleidsplan van
uitgegaan wordt, dat alle kinderen gelijke kansen krijgen, maar in de praktijk zal blijken dat er toch
verschillen blijven bestaan op het gebied van IQ, EQ, sociaal economische omgeving en afkomst.
Vragen, opmerkingen, eventueel vervolg
Wij vragen u hierbij om een rapportage van de evaluatie die de gemeente heeft met de verschillende
aanbieders en inzage in de procedure. Zo zouden we graag willen weten hoe men in dit stuk gekomen
is op het opvoeren van 4 blokken van 4 uren. Welke onderbouwing en psychologische aspecten
liggen hier aan ten grondslag en welke resultaten in pedagogische ontwikkeling worden er
verondersteld met het aanbieden van blokken van 4 uren voor de hele jonge kinderen, de 2-3 jarigen?
We vragen ons af of er wel voldoende rekening mee gehouden wordt met wat een jong kind qua
belasting aan kan. Er moet aandacht zijn voor een positieve leerervaring.
De Participatieraad is nieuwsgierig naar het lange termijn effect van dit beleid zoals bijvoorbeeld:
a) naar een waarneembare duidelijke verbetering in het voortgezette onderwijs;
b) het verschuiven van de focus op leervakken in plaats van spelend-leren;
c) ruimte voor cultuur, natuur en sociale vaardigheden.
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Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Participatieraad
W.G.J. Dommerholt-Visser

D. J. Kleinhesselink

Voorzitter

Secretaris
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