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Onderwerp: Rapport ‘De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in de 

gemeente Haarlem in 2013’ 

Reg. Nummer: 2014/ 

 

1. Inleiding 

De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de wet 

Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) in 2010 verantwoordelijk 

voor het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van de Voor- en 

Vroegschoolse Educatie (VVE) voor peuters met een (dreigende) taalachterstand. 

Om de  kwaliteit van de VVE te verbeteren zijn voor de periode van 2012 tot en 

met 2015 bestuursafspraken (BA) gemaakt tussen de gemeente Haarlem en het 

Rijk. 

 

De Inspectie van het Onderwijs heeft als taak het toezicht op de voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) uit te voeren. De Inspectie hanteert een 

toezichtskader voor haar bezoeken en waarderingen. De inspectieronde bestond uit 

gesprekken met de gemeente (voor de onderdelen vve-beleid en coördinatie op 

gemeentelijk niveau), een digitale vragenlijst onder alle VVE-locaties en acht 

inspectiebezoeken aan voor- en vroegschoolse locaties. Met name het 

inspectieoordeel van de locatiebezoeken is voor het Ministerie van OCW van 

belang voor de beoordeling van de voortgang in Haarlem. De resultaten staan 

vermeld in het rapport ‘De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in de 

gemeente Haarlem in 2013’. 

 

Uit de inspectieronde van eind 2013 is een duidelijke groei en ontwikkeling 

zichtbaar ten opzichte van de nulmeting uit 2010. 

 

2. Kernboodschap 

De resultaten van de tussentijdse inspectie zijn positief: de effectieve samenwerking 

met de VVE-partners zoals JGZ, peuterspeelzalen, primair onderwijs en 

welzijnswerk komt als sterk punt naar voren. Het toetsingskader van de Inspectie is 

op een aantal onderdelen verzwaard ten opzichte van de bestandsopname uit 2010. 

De verzwaring geldt in ieder geval voor de elementen ‘volgen van de brede 

ontwikkeling’ en ‘integraal VVE-programma’. Ondanks deze verzwaring zijn de 

meeste scores van de gemeente Haarlem voldoende gebleven.  

 

Op twee punten fungeert de VVE in Haarlem als voorbeeld voor andere gemeenten 

(brede doelgroep en doorgaande ontwikkellijn). Verbeterpunten voor Haarlem zijn 

de resultaatafspraken, de interne kwaliteitszorg en de systematische evaluatie. Deze 

punten worden kort toegelicht. 

 

Succesfactoren 

Doelgroepdefinitie 

De doelgroepdefinitie in Haarlem is breder dan die van het Rijk, waardoor VVE ten 

goede komt aan een grotere groep kinderen. 

 

Doorgaande lijn 

In de gemeente Haarlem wordt zoveel mogelijk samengewerkt in VVE-koppels, 

waarin de peuterspeelzaal en basisschool inhoudelijk samenwerken en afstemmen 

op het gebied van VVE en overdracht. 
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Verbeterafspraken 

Resultaatafspraken 

De gemeente Haarlem dient met haar VVE-partners afspraken te maken over de 

gewenste resultaten van de VVE. Het doel is dat de resultaatafspraken bijdragen aan 

een kwaliteitsdialoog over de kwaliteit en opbrengsten van VVE. 

De conceptafspraken waren in maart 2014 gereed om bestuurlijk vastgesteld te 

worden, maar na het aannemen van de motie Rog in de Tweede Kamer bestaat er 

geen verplichting meer op het afnemen van kleutertoetsen. Hierdoor is de 

inhoudelijke afspraak komen te vervallen. Op korte termijn zal een vervangende 

afspraak worden vastgesteld. 

 

Interne kwaliteitszorg van de voor- en vroegscholen en Systematische evaluatie 

VVE op gemeentelijk niveau 

Op gemeentelijk niveau dient aangegeven te zijn wat belangrijk is met 

betrekking tot de kwaliteit van VVE, en hoe deze kwaliteit gemeten én geborgd 

wordt. Deze ontwikkelpunten zijn deels opgepakt en staan op de agenda van de 

werkgroep VVE voor de resterende periode 2014/2015. 

 

3. Consequenties 

Bestuursafspraken zullen eind 2015 behaald worden 

Op basis van de uitkomsten van de tussentijdse inspectie is de verwachting dat de 

gemeente Haarlem eind 2015 de BA zal behalen. 

 

4. Vervolg 

Na de zomer 2014 vindt, net als in 2011, een bestuurlijke bijeenkomst voor 

Haarlem plaats waar de Inspectie haar bevindingen presenteert en toelicht aan de 

bestuurders van de verschillende VVE-organisaties. 

 

De aanbevelingen uit het rapport zullen in de werkgroep VVE worden besproken en 

meegenomen in het activiteitenplan 2015. 

 

5. Bijlagen 

Rapport ‘De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Haarlem 

in 2013’ 
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