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Reactie op motie ‘Vier het dagdeel’

Geachte leden van de commissie Samenleving,

In de begrotingsvergadering van de gemeenteraad van Haarlem op 9 november 
2017 is de motie ‘Vier het dagdeel’ besproken. In deze motie werd het college 
verzocht om in overleg met het CJG en de peuterspeelzalen te onderzoeken hoe een 
vierde dagdeel aan peuters met een achterstand (peuters met een indicatie voor 
Voor- en Vroegschoolse Educatie, WE) aangeboden kan worden. Zoals toegezegd, 
reageer ik met deze brief inhoudelijk op deze ingetrokken motie.

Ontraden motie door college
Het college heeft deze motie ontraden, omdat het rijksbudget 
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is gebaseerd op het wettelijke aantal van drie 
dagdelen. De uitbreiding van het aantal dagdelen van drie naar vier zonder extra 
beschikbare dekking is alleen mogelijk bij versmalling van de doelgroep: als er 
minder kinderen in aanmerking worden genomen.
Dit is een ongewenst effect, mede omdat de huidige Haarlemse invulling van het 
WE aanbod juist als zeer succesvol geldt en voor een brede doelgroep wordt 
ingezet. Deze aanpak heeft een bijzonder hoog bereik en wordt landelijk als 
voorbeeld gebruikt.

Regeerakkoord: nadere uitwerking 16 uur WE per week
In het Regeerakkoord is opgenomen om het WE-aanbod voor kinderen met het 
risico op een taal- en onderwijsachterstand uit te breiden naar 16 uur per week. Dit 
voornemen is gebaseerd op de uitkomsten van (met name internationaal) 
wetenschappelijk onderzoek. In Kansrijk Onderwijsbeleid van het CPB staat 
bijvoorbeeld opgenomen dat hogere kwaliteit en grotere intensiteit van de 
(VVE-)programma’s zorgen voor betere leerprestaties bij kinderen met een risico 
op een taal- en onderwijsachterstand.
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In december 2017 heeft het ministerie van OCW ter voorbereiding van de 
besluitvorming over dit punt uit het Regeerakkoord een inventarisatie onder een 
aantal gemeenten gehouden. Tijdens enkele rondetafelgesprekken werd er 
gesproken over de consequenties en de uitvoerbaarheid van deze urenuitbreiding, 
zoals:
- een versmalling van de VVE-doelgroep in gemeenten en een uitbreiding van het 
VVE-aanbod , mede om ook niet-VVE geïndiceerde kinderen een plek te kunnen 
bieden in het kader van gemengde groepen;
- de overgang naar vier dagdelen kan leiden tot vraaguitval en een dalend bereik 
omdat ouders dat te veel vinden voor hun jonge kind en de openingstijden van de 
peuterspeelzaal niet meer aansluiten bij de schooltijden.

De Tweede Kamer besluit naar verwachting in het eerste helft van 2018 over de 
uitvoering van dit onderdeel uit het Regeerakkoord, in relatie tot het besluit over de 
omvang en verdeelsleutel van het budget Onderwijsachterstanden vanaf 2019.

Financiële consequenties
Invoering van een vierde dagdeel in 2018 zou voor Haarlem de volgende financiële 
gevolgen hebben: indien voor ouders wiens kind een VVE-indicatie heeft het derde 
en vierde dagdeel met het oog op de financiële toegankelijkheid van de WE gratis 
wordt, bedragen de extra kosten voor de gemeente circa € 1.000.000,-. Indien deze 
ouders alleen de ouderbijdrage voor het vierde dagdeel gecompenseerd krijgen, 
bedragen de kosten voor de gemeente € 800.000,- per jaar en betalen de ouders voor 
het extra (derde) dagdeel grofweg netto circa € 100 tot € 150 per jaar extra. Deze 
hogere kosten kunnen een versmalling van de doelgroep tot gevolg hebben en 
hiermee ten koste gaan van het bereik.

Conclusie
De Haarlemse invulling van het WE aanbod, bestaande uit drie dagdelen, heeft een 
bijzonder hoog bereik en wordt landelijk als voorbeeld gebruikt.
Voor de uitbreiding van drie naar vier dagdelen voorschoolse educatie zijn extra 
middelen nodig om versmalling van de doelgroep te voorkomen. Ik wacht de 
besluitvorming over de wet- en regelgeving OAB en het hierbij behorende 
rijksbudget vanaf 2019 af.

Met vriéndelijke groet

Merijn Snoek


