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Doel: 
Kennis te nemen van de evaluatie van de pilot VVE in Nieuwleusen en de vastgestelde beleidsregels 
voor VVE en peuterspeelzaalwerk.  
 
 



 
 
 
 

Inleiding 
Enige tijd geleden heeft het college de raad de toezegging gedaan om te informeren over de evaluatie 
van het VVE-beleid (Vroeg- en voorschoolse educatie). Met deze informatienota komt het college de 
toezegging na.  
 
Kernboodschap 
 

• De pilot VVE in Nieuwleusen heeft een inhoudelijk positieve evaluatie met enkele 
aandachtspunten.  

In 2010 is in Nieuwleusen een pilot gestart met een VVE-groep door de peuterspeelzaal van Doomijn 
en het kinderdagverblijf van Landstede. Gedurende de pilot waren er acht VVE-plaatsen waar 
kinderen met een (risico op) ontwikkelingsachterstand aan deel konden nemen. Deze pilot is in maart 
van dit jaar geëvalueerd, de uitgebreide evaluatie is ter informatie bijgevoegd. Een korte samenvatting 
van de evaluatie vindt u in de bijgevoegde uitvoeringsnotitie VVE.  
 

• Het college heeft beleidsregels voor voorschoolse educatie vastgesteld  
In de beleidsregels voorschoolse educatie heeft het college de wettelijke voorwaarden waar VVE aan 
moet voldoen, vertaald in subsidievoorwaarden voor het bieden van VVE aan doelgroepkinderen. Ook 
de gemeentelijke uitgangspunten en de ervaringen uit de pilot in Nieuwleusen zijn in deze 
beleidsregels verwerkt. In de uitvoeringsnotitie VVE is een toelichting op de beleidsregels opgenomen 
(zie bijlage).  
 

• Het college heeft beleidsregels voor peuterspeelzaalwerk vastgesteld 
Ook heeft het college subsidieregels vastgesteld voor reguliere peuterspeelzaalgroepen. De raad 
heeft bij vaststelling van de begroting in november 2011 besloten het peuterspeelzaalwerk in de 
huidige vorm te willen behouden en daar is bij de opstelling van deze beleidsregels dan ook vanuit 
gegaan. Wel is in de beleidsregels aangegeven dat het college in de toekomst graag ziet dat er in de 
kulturhus(concept)en een geïntegreerd aanbod van kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en VVE komt 
(harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk). 
 

• Het budget VVE en peuterspeelzaalwerk is naar verwachting toereikend maar moet wel 
juridisch begrensd worden.   

De raad heeft bij de vaststelling van de notitie en bij vaststelling van de begroting 2012 middelen 
beschikbaar gesteld voor VVE en peuterspeelzaalwerk. Het college verwacht met dit budget 
voldoende VVE-plaatsen te kunnen aanbieden en het bestaande reguliere peuterspeelzaalwerk in 
stand te kunnen houden. Bij de behandeling van de begroting 2013 zal het college de raad vragen om 
een subsidieplafond vast te stellen voor VVE en peuterspeelzaalwerk.
 
Communicatie 
Publicatie van de vaststelling van de beleidsregels in KernPUNTEN en informeren van 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen per e-mail.  
 
Vervolg 
Het college gaat met de organisaties in gesprek om (subsidie)afspraken te maken over 
peuterspeelzaalwerk en VVE. Daarbij streeft het college ernaar om in 2013 het aantal gerealiseerde 
VVE plaatsen uit te breiden van 8 (de pilotgroep in Nieuwleusen) naar 40 VVE plaatsen in de 
gemeente Dalfsen. 
 
Bijlagen: 

• Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen 

• Beleidsregels voorschoolse educatie 

• Uitvoeringsnotitie VVE (uitwerking beleid en toelichting op de beleidsregels VVE)  

• Beleidsregels peuterspeelzaalwerk 
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