
B&W

1. Het college besluit het rapport ‘Kwaliteit van VVE in de gemeente Haarlem in 2010’ van de
Inspectie van het Onderwijs onderdeel te laten uitmaken van het vierjarig beleidsplan OKE
2011-2015

2. Het college besluit het rapport ‘Kwaliteit van VVE in de gemeente Haarlem in 2010’ openbaar
te maken en te laten publiceren op de website van de Inspectie van het Onderwijs

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een

persbericht
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
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Onderwerp: De kwaliteit van VVE in de gemeente Haarlem in 2010
Reg. Nummer: 2011/94735

1. Inleiding
Het toezicht op de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is per 1 augustus 2010
een structurele taak voor de Inspectie van het Onderwijs geworden als uitvloeisel
van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). De Inspectie
van het Onderwijs maakt vanaf 2010 tot ongeveer 2013 een bestandsopname1 van
de VVE-locaties in alle Nederlandse gemeenten. De Inspectie van het Onderwijs
heeft voor 2010 een toezichtkader ontwikkeld, dat bestaat uit een waarderingskader
(inhoudelijke beoordeling) en een werkwijze (de wijze waarop het toezicht wordt
uitgevoerd). De wettelijke basis van het VVE waarderingskader is de Wet OKE en
dan met name artikel 15 van de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) en artikel 167
van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

In de gemeente Haarlem zijn alle gecertificeerde VVE-locaties in 2010 bezocht. Het
rapport bevat een verslag van het onderzoek van de inspectie naar de kwaliteit van
de aangeboden VVE in Haarlem. De bezochte instellingen zijn in de gelegenheid
gesteld om te reageren op feitelijkheden in de individuele conceptrapporten. Hierna
stelde de Inspectie de definitieve rapporten op. De gemeente is als regievoerder in
het VVE-beleid ook bevraagd door de Inspectie. Het rapport ‘De kwaliteit van VVE
in de gemeente Haarlem in 2010’ bevat de VVE-context (VVE-beleid, -coördinatie
en –evaluatie op gemeentelijk niveau) en de VVE-condities (de feitelijke kwaliteit
zoals deze is waargenomen op de 20 peuterspeelzalen en 12 basisscholen waar
VVE werd aangeboden in 2010).

Op 30 maart 2011 heeft de Inspectie het rapport op hoofdlijnen gepresenteerd aan
de besturen van de VVE-aanbieders in Haarlem, waarbij met de aanwezigen is
afgesproken dat zij als uitvoerders de aandachtspunten van de individuele
inspectierapporten vormgeven. Met de betrokken partners is ook afgesproken om
onderwerpen op stedelijk niveau in het kader van de nog vast te stellen Lokale
Educatieve Agenda 2011-2015 (werktitel LEA II) verder vorm te geven.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit het rapport ‘Kwaliteit van VVE in de gemeente Haarlem in

2010’ van de Inspectie van het Onderwijs onderdeel te laten uitmaken van het
vierjarig beleidsplan OKE 2011-2015

2. Het college besluit het rapport ‘Kwaliteit van VVE in de gemeente Haarlem in
2010’ openbaar te maken en te laten publiceren op de website van de Inspectie
van het Onderwijs

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de

media krijgen een persbericht
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie

Samenleving

1 In de Memorie van Toelichting bij de OKE-wet wordt een zgn VVE-bestandsopname aangekondigd. Per
gemeente worden alle volwaardige VVE-locaties geinspecteerd op basis van een toezichtskader.
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3. Beoogd resultaat
Een kwalitatief hoogwaardig, 100 procent aanbod van VVE-voorzieningen aan
kinderen met een VVE-indicatie2 in de gemeente Haarlem.

4. Argumenten
De inhoud past in het ingezet beleid
De wet OKE verplicht de gemeenten om vanaf 1 augustus 2010, als één van de
kerntaken, onder meer een dekkend, 100 procent aanbod van voorschoolse
voorzieningen voor doelgroepkinderen beschikbaar te hebben. Dit aanbod moet
voldoen aan het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’3. De
andere kerntaken zoals vastgelegd in de wet OKE betreffen:
- de kwaliteitsimpuls van het peuterspeelzaalwerk
- het toezicht en handhaving van voorschoolse voorzieningen
- het voeren van een jaarlijks overleg om afspraken te maken over een zo groot

mogelijke deelname van doelgroepkinderen aan VVE (doelgroepbepaling,
toeleiding en doorgaande lijn) en het vastleggen van resultaten van de
vroegschoolse educatie met de schoolbesturen.

VVE- kwaliteit krijgt een positief oordeel van de Inspectie van het Onderwijs
In het inspectierapport komen de beleidscontext op gemeentelijk niveau en de
beoordeling van de feitelijke kwaliteit van VVE op de VVE-locaties aan de orde.
Over het geheel is het oordeel van Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit
van VVE in Haarlem positief. De kwaliteit van VVE in Haarlem behaalt op geen
enkel onderdeel de laagste score (score 1). Drie indicatoren zijn ontwikkeld, maar
kunnen nog verder verbeterd worden (score 2). Volgens het rapport zijn 13 van de
19 indicatoren in Haarlem voldoende ontwikkeld (score 3). Op drie indicatoren
fungeert VVE in Haarlems zelfs als voorbeeld voor andere gemeenten (score 4): de
doelgroepdefinitie, doorgaande lijn en de groepsgrootte van de voorschoolse
educacatie krijgen de hoogst haalbare score.

In de bijlage wordt het toetsingskader en het oordeel van de Inspectie op de
indicatoren nader toegelicht.

Het rapport, de bevindingen en aanbevelingen worden gebruikt als uitgangspunt
voor het opstellen van de Lokale Educatieve Agenda 2011-2015 (LEA II) en het
vierjarig beleidsplan OKE
De bestandsopname geeft de kwaliteit van VVE in 2010 weer die op grond van
onze taken uit de Wet OKE aan de doelgroep wordt aangeboden. De Inspectie van
het Onderwijs is van mening dat de gemeente Haarlem voortvarend van start is
gegaan. De verbeterpunten uit dit rapport maken deel uit van het op te stellen
vierjarig beleidsplan OKE 2011-2015, dat binnenkort aan het college wordt
voorgelegd.

Openbaar maken van het rapport ‘Kwaliteit van VVE in de gemeente Haarlem in
2010’
De inspecties vonden vóór 1 augustus 2010 plaats, waardoor de individuele
rapporten van de VVE-instellingen niet openbaar zijn en dus ook niet te raadplegen
via de website van de Inspectie van het Onderwijs. Ook het rapport ‘Kwaliteit van
VVE in de gemeente Haarlem in 2010’ is niet automatisch openbaar. Het college

2 Zie doelgroepdefinitie zoals vastgelegd in het collegebesluit van 1 september 2009 (kenmerk 2009/112710)
3 Besluit van 7 juli 2010, houdende vaststelling van basisvoorwaarden voor de kwaliteit van voorschoolse educatie

(Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie), gepubliceerd in de Staatscourant van 22 juli 2010
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kiest hier echter wel voor, gezien het karakter van het rapport is openbaarheid
hiervan een meerwaarde voor het verder te versterken van VVE in Haarlem.

5. Kanttekeningen
De Inspectie van het Onderwijs constateert dat drie indicatoren verbeteringen nodig
hebben, namelijk het ouderbeleid, de interne kwaliteitszorg en de systematische
evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau. In de bijlage worden de
bevindingen en deze indicatoren nader toegelicht.

6. Uitvoering
Signaalgestuurd toezicht vanaf 2011
In 2012 wordt een aanvulling verwacht met de nu nog niet gecertificeerde locaties.
Nu de bestandsopname is gemaakt, wordt het inspectietoezicht signaalgestuurd
vormgegeven. Dit houdt in dat periodiek afspraken met de gemeente gemaakt
worden over de onderwerpen en de locaties waarop VVE-toezicht zal worden
gehouden.

Uitwerken bevindingen en aandachtspunten inspectierapport
De versterking van de kwaliteit van VVE naar aanleiding van het inspectierapport
vindt plaats op twee manieren. De verbeterpunten vallen namelijk onder de
verantwoordelijkheden van de verschillende VVE-partners op zowel uitvoerend
(individuele locaties en -rapporten) als op stedelijk (overkoepelend /gemeentelijk)
niveau. Ten eerste gaan de VVE-aanbieders naar aanleiding van de bevindingen van
de locatieonderzoeken aan de slag met de individuele rapporten. Ten tweede wordt
een werkgroep Ontwikkelingskansen voor kinderen samengesteld in het kader van
de ontwikkeling van de Lokale Educatieve Agenda II (LEAII). In deze werkgroep
worden nadere afspraken gemaakt met de uitvoerende VVE- instellingen, onder
meer over de stedelijke verbeterpunten zoals genoemd in het rapport van de
Inspectie van het Onderwijs.

7. Bijlagen
Samenvatting resultaten rapport ‘Kwaliteit van VVE in de gemeente Haarlem in
2010’
Rapport ‘Kwaliteit van VVE in de gemeente Haarlem in 2010’

Het college van burgemeester en wethouders
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Bijlage

In het inspectierapport komen de beleidscontext op gemeentelijk niveau en de
beoordeling van de feitelijke kwaliteit van VVE op de VVE-locaties aan de orde.
Bij de beoordeling van de verschillende indicatoren wordt gebruikt gemaakt van
een vierpuntsschaal:
1. Staat in de kinderschoenen: verbeteringen zijn dringend nodig
2. Enigzins ontwikkeld: verbeteringen zijn nodig
3. Voldoende
4. Goed ontwikkeld: een voorbeeld voor anderen

In onderstaande tabellen staan de oordelen van de Inspectie op de aspecten en
indicatoren ten aanzien van de VVE-beleidscontext op gemeentelijk niveau. Bij
elke indicator is een oordeel gegeven.

1 DE VVE-CONTEXT
1a Gemeentelijk VVE-beleid
1a1 Definitie doelgroepkind 4
1a2 Bereik 3
1a3 Toeleiding 3
1a4 Ouders 2
1a5 Integraal VVE-programma 3
1a6 Externe zorg 3
1a7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen 2
1a8 Doorgaande lijn 4
1a9
1a10

Resultaten
Overige gemeentelijke afspraken met de vroegscholen

-

1b VVE-coördinatie op gemeentelijk niveau 3
1c Systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk

niveau
2

2 VVE-CONDITIES
2a Er is een recent GGD-rapport 3
2b De locaties voldoen aan de VVE-subsidievoorwaarden 3
2c
2c1
2c2
2d

Groepsgrootte en dubbele bezetting
Groepsgrootte
Dubbele bezetting
VVE-tijd per week

4
3
3

2e Kwaliteit van de leidsters
2e1 Gekwalificeerde leidsters 3
2e2 Leidsters beheersen en gebruiken de Nederlandse taal voldoende 3
2e3 Leidsters zijn geschoold voor VVE 3
2e4 Opleidingsplan per VVE-beroepskracht 3

Hieronder worden de indicatoren nader belicht die als voorbeeld fungeren (score 4)
en die nog verbeteringen behoeven (score 2).

Voorbeeldfunctie (score 4)
De kwaliteit van de VVE in Haarlem behaalde op drie indicatoren de hoogste score:
- De doelgroepdefinitie die in Haarlem wordt gehanteerd dient als voorbeeld voor

andere gemeenten, omdat deze heel expliciet, breed gedragen en officieel is
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vastgesteld én omdat een eventuele ontwikkelingsachterstand (ook aan de start
van de peuterspeelzaalperiode) wordt bepaald.

- De doorgaande lijn wordt in Haarlem gewaarborgd door de afspraken die zijn
gemaakt in de intentieverklaring tussen de gemeente en de VVE-partners
(peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en schoolbesturen uit het primair
onderwijs) en de invoering van het Haarlems OverdrachtsFormulier (HOF). De
Inspectie geeft aan dat zowel de afspraken als het HOF een voorbeeld zijn voor
anderen.

- De groepsgrootte van de voorschoolse educatie is maximaal 16 kinderen en
daardoor een voorbeeld voor andere gemeenten.

Benodigde verbeteringen (score 2)
Op drie indicatoren zijn volgens het oordeel van de Inspectie verbeteringen nodig,
namelijk:
- Het specifieke ouderbeleid is nog een ontwikkelpunt, omdat de visie, doelen en

uitvoering nog niet schriftelijk zijn vastgelegd. In de praktijk worden echter wel
al diverse initiatieven genomen op doelgroepouders te bereiken via boekjes,
filmpjes en voorlichting bij zelforganisaties en inburgeringstrajecten. Ook krijgt
ouderbeleid op peuterspeelzalen en scholen steeds meer vorm.

- Om de interne kwaliteitszorg van de voor- en vroegscholen te volgen en te meten
is een aanvraagformulier en prestatieplan benodigd bij de aanvraag van een
VVE-subsidie en dient met een verantwoordingsformulier in na afloop van het
subsidietijdvak om meer zicht te krijgen op de interne kwaliteit voor de voor- en
vroegschoolse educatie.

- De systematische evaluatie en verbetering van VVE op gemeentelijk niveau is een
ontwikkelpunt voor Haarlem. Gemeenten behoren de regie te voeren over een
cyclisch systeem om de kwaliteit van VVE te evalueren en de verbeteringen
planmatig uit te voeren. De gemeente Haarlem werkt aan een thematische
onderwijsmonitor, waarin VVE ook een onderwerp is.






















































