
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel
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Agendapunt: 7

Onderwerp: Verlenging beleidskaders Peuteropvang en VVE 2023-2026

Datum: 6 december 2022

Portefeuillehouder: drs. J.W. Uitslag

Decosnummer: 1524

Informant: Angela Flier
a.flier@dalfsen.nl
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Voorstel:
De beleidskaders Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) te verlengen en opnieuw 
vast te stellen voor een periode van vier jaar (2023-2026).



                                                                       

Inleiding: 
Het beleidskader Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE), eerder vastgesteld voor 
de periode 2018 - 2021, geeft invulling aan ons beleid voor deelname aan voorschoolse voorzieningen 
(peuteropvang) en bijbehorende Voorschoolse Educatie (VE). Het doel van VVE-beleid is het 
voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en ontwikkelachterstanden bij jonge 
kinderen. We hebben destijds de visie geformuleerd dat iedere peuter een goede voorschoolse 
voorziening moet kunnen bezoeken. Op grond hiervan streven we naar een passend, kwalitatief goed 
aanbod voor alle peuters in de voorschoolse periode tot zij 4 jaar worden en toegang krijgen tot het 
primair onderwijs. De doelstellingen in dit beleidsplan zijn nog niet verouderd en passen goed bij de 
doelstellingen van onze gemeente. Het beleidsplan is herzien. De verouderde informatie en de oude 
uitvoeringsafspraken zijn er uitgehaald. De beleidsinformatie rondom het bereik en de populatie zijn 
geactualiseerd door middel van een onderzoeksrapport van Bureau Buitenhek.\

Argumenten:
1.1. De beleidsinformatie is geactualiseerd
Het vorige beleidskader is opgesteld in 2017 en bevatte verouderde beleidsinformatie en oude 
uitvoeringskaders. De volgende zaken zijn aangepast: 

- Verouderde wetsinformatie is uit de inleiding gehaald en nieuwe wetsinformatie uit de periode 
2019 t/m 2022 is toegevoegd. 

- De oude uitvoeringsafspraken zijn er uitgehaald. Het stuk bevat nu enkel nog de kaders. De 
meest recente uitvoeringsafspraken zijn in 2021 vastgelegd in het convenant 
resultaatafspraken VVE. 

- De cijfers over het aanbod (aantal voorzieningen) en bereik (aantal VVE-indicaties en 
deelname) zijn geactualiseerd: zowel het aantal peuterplaatsen dat wordt aangeboden als het 
bereik is geheel volgens de norm van de onderwijsinspectie. 

- Het financiële- en het monitoringshoofdstuk zijn geactualiseerd.

1.2. Het peuteropvang- en VVE-beleid past nog steeds binnen het bestaande beleid en sluit goed aan 
op het preventiebeleid. 
De visie op peuteropvang is dat iedere peuter een goede voorschoolse voorziening moet kunnen 
bezoeken. De drie hoofddoelen van het beleid zijn: 

a. Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn van kwalitatief hoog niveau;
b. Alle peuters uit Dalfsen gaan naar de peuteropvang en een (dreigende) (taal) 

ontwikkelingsachterstand wordt vroegtijdig gesignaleerd;
c. Er is een doorlopende lijn van peuteropvang naar basisschool.

Deze doelstellingen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen in Dalfsen en daarbij ook aan de 
doelstellingen van het preventiebeleid, waarin aandacht is voor basisvaardigheden en gezond 
opgroeien.

1.3. Het verlengen van het beleidskader wordt gedragen door het werkveld. 
Het beleidskader is geëvalueerd in de VVE-werkgroep met partners uit het werkveld. Aan tafel zaten 
medewerkers van de kinderopvang, scholen, GGD (jeugdarts), de preventief logopedist en de 
jeugdspecialist van de bibliotheek. Samen kwamen we tot de conclusie dat de kaders nog steeds 
onderschreven worden door de uitvoerende partijen.

1.4. Er zijn momenteel geen landelijke ontwikkelingen op onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en 
VVE.
De huidige beleidskaders zijn vastgesteld voor een periode van 2018-2021. De in die periode 
verwachtte landelijke ontwikkelingen, zoals de herverdeling van de OAB-middelen, de harmonisatie 
van de peuterspeelzalen, de ophoging van het aantal VVE-dagdelen en de inzet van een pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach op de VVE-groepen, zijn destijds al geïmplementeerd in dit beleidsplan of 
aangepast in de beleidsregels voor subsidie en de afspraken rondom de uitvoering. Momenteel zijn er 
geen landelijke ontwikkelingen rondom het onderwijsachterstandenbeleid en VVE die vragen om het 
huidige beleid te herzien. 



                                                                       

Kanttekeningen en risico’s
Aangezien er geen lokale of landelijke ontwikkelingen zijn die op dit moment vragen om aanpassingen 
van de huidige kaders, zien wij geen risico’s ten aanzien van het opnieuw vaststellen van deze 
kaders. Zodra een landelijke of lokale ontwikkeling wel vraagt om aanpassing van de kaders, kan dit 
op elk gewenst moment alsnog gedaan worden.

Alternatieven:
n.v.t. 

Financiële consequenties:
De bekostiging van peuteropvang en VVE wordt deels gefinancierd uit onderwijsachterstandsmiddelen 
en deels uit gemeentelijke middelen. Bij de begroting 2023-2026 is rekening gehouden met een lichte 
stijging van het aantal VVE-indicaties (van 35 naar 41 peuters) en de stijging in het uurtarief voor de 
kinderopvang. Naar verwachting is dit voldoende om de kosten voor de deelname aan peuteropvang 
en VVE de komende jaren te dekken.

Communicatie:
Zodra het beleidsplan opnieuw is vastgesteld, wordt het via de gebruikelijke kanalen naar de inwoners 
van Dalfsen gecommuniceerd. Ook de VVE-partners (kinderopvang, basisscholen en GGD) worden 
op de hoogte gebracht.

Vervolg:
Na het opnieuw vaststellen van het beleidsplan, blijven we door middel van VVE-
werkgroepoverleggen in contact met het werkveld om de uitvoeringsafspraken te monitoren en 
evalueren. 
Ten minste jaarlijks is er naast de VVE-werkgroep ook een kwaliteitskring onderwijs waarin de kaders 
en uitvoering van peuteropvang en VVE worden besproken. 

Bijlage:
(Verlengde) Beleidskaders peuteropvang en VVE 2023 – 2026.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris/alg. directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



                                                                       

Raadsbesluit

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2022, nummer 1524;

overwegende dat het wenselijk is gezien het verlopen van het huidige beleidskader om deze te 
herzien;

gelet op het draagvlak en de samenwerking met het werkveld;

b e s l u i t :

Het beleidskader Peuteropvang & Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) opnieuw vast te stellen 
voor de periode 2023 - 2026. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 januari 
2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater


