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Onderzoek Inspectie naar voor- en vroegschoolse educatie gemeente Steenbergen

Steenbergen; 21 september 2021

Aan de Raad,
De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op de wijze waarop de gemeenten de
verplichtingen aangaande het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) nakomen.
Gemeenten hebben hiervoor een digitale vragenlijst ingevuld. Volgens de analyse van de digitale
vragenlijst van de gemeente
Steenbergen bestaan er mogelijk risico's ten aanzien van de uitvoering van de wettelijke weverplichtingen in deze gemeente. De inspectie heeft daarom besloten een onderzoek uítte
voeren.
Achtergrond

Gemeenten ontvangen jaarlijks Rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid; zogenaamde
OAB-middelen. Deze middelen dienen te worden ingezet om onderwijsachterstanden binnen de
gemeente aan te pakken. In 2021 hebben wij hiervoor ruim C 468.000 ontvangen.
Een groot deel van de middelen dient te worden ingezet voor de uitvoering van de wettelijke taak
op gebied van voor- en vroegschoolse educatie. De grondslag hiervoor ligt onder meer in de Wet
ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE).
Onderdelen van de Wet OKE zijn:
« De verplichting voor gemeenten om een hoogwaardig voorschools aanbod te hebben
«
»

»

voor alle peuters (tussen 2,5 en 4 jaar) met een risico op onderwijsachterstand.
De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de voorschoolse educatie.
Het voeren van jaarlijks overleg binnen de gemeente en het maken van afspraken over
onderwijsachterstandenbeleid, waaronder voor- en vroegschoolse educatie. In de meeste
gemeenten gebeurt dit tijdens het LEA-overleg (Lokale Educatieve Agenda-overleg).
Het toezicht en de handhaving op de kwaliteit voorschoolse educatie.

De inspectie heeft de recentste vragenlijst geverifieerd aan de hand van extra aangeleverde
documenten en de toelichting daarop. Deze toelichting heeft plaatsgevonden in een gesprek op
31 mei 2021 met zowel de portefeuillehouder als de steller van deze nota. Vervolgens heeft de
inspectie de eisen met betrekking tot het we-beleid beoordeeld en de eigen aspecten van
kwaliteit gewaardeerd.
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Samenvatting inspectieonderzoek:

Beeld van de kwaliteit van we binnen de gemeente
Het we-beleid in de gemeente Steenbergen voldoet gedeeltelijk aan de geldende wettelijke
eisen. Er liggen dus verbeterpunten binnen het we-beleid.
Wat gaat goed bij we?
Binnen de gemeente zijn afspraken gemaakt over welke peuters voorschoolse educatie nodig
hebben. Daarnaast is duidelijk vastgelegd wie er uiteindelijk voor zorgt dat die peuters ook
geplaatst worden op een voorschool.
Wat moet beter bij we
Er zijn op dit moment geen duidelijke afspraken vastgelegd over de doorgaande lijn tussen de
voorschool en de vroegschool. Het gesprek met álle betrokken partners moet hierover nog
gevoerd gaan worden. Verder heeft de gemeente op dit moment geen afspraken gemaakt
met de vroegscholen over welk resultaat ze nu willen bereiken met we.
Wat kan beter bij we?
Er is beleid opgesteld op het gebied van we. Maar binnen de gemeente is er nu nog niemand die
de uitvoering van dit we-beleid coördineert en verder aanstuurt in de dagelijkse praktijk. Verder
kunnen we afspraken maken met de we-instellingen over de manier waarop zij zich
verantwoorden aan de gemeente wat betreft hun kwaliteit op het gebied van we. Ook is het van
belang dat we als gemeente de kwaliteit van we regelmatig evalueren en waar nodig verbeteren.
Ook verdient het borgen van afspraken nog aandacht.
Herstelopdrachten
De gemeente heeft niet gezorgd voor afspraken over:
*
de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie;
*
de resultaten van de vroegschoolse educatie.
De gemeente voldoet niet aan alle wettelijke eisen op het gebied van we. De inspectie heeft ons
daarom herstelopdrachten meegegeven, die feitelijk betekenen dat we bovengenoemde
afspraken over doorgaande lijn en resultaten op korte termijn moeten gaan realiseren.
De Inspectie gaat in het eerste kwartaal 2022 na in welke mate aan de opdracht is voldaan of
zoveel eerder wanneer de voortgang achterblijft of stagneert.
Reactie en vervolg vanuit de gemeente

De gemeente heeft de mogelijkheid gekregen om te reageren op de bevindingen van de
inspecteurs. Deze reactie is in het onderzoek opgenomen als beleidsreactie:
Wij herkennen ons in grote lijnen in de bevindingen van het onderzoek naar het gemeentelijk we-beleid
in de gemeente Steenbergen in 2021. We zien vooral een nadrukkelijke opdracht om een structurele(re)
gesprekscyclus met partners te organiseren waarin monitoring, analyse, evaluatie en bijsturen van
beleid een rol hebben. Wij pakken deze opdracht op door na het zomerreces onder meer de rol van
we-coördinator in te vullen en daarmee de gesprekscyclus te starten. We hebben het als prettig ervaren
dat we op een aantal punten, in de conceptfase van dit rapport, meer duiding van de inspecteurs
hebben gekregen naar aanleiding van onze beleidsreactie en vragen. Deze nadere duiding nemen we
mee in onze gesprekken met de schoolbesturen en we-aanbieders in het vierde kwartaal van 2021.
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U mag van ons verwachten dat u in december 2021 terugkoppeling ontvangt over de gerealiseerde
afspraken en resultaten.

Ook uw Raad zullen wij terugkoppelen over de gerealiseerde afspraken, resultaten en het
vervolggesprek met de inspectie.
Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Op basis van artikel 8 Wob zal de inspectie het onderzoeksrapport voor- en vroegschoolse
educatie openbaar maken via haar website.

Hoogachtend,
\ \
burgemeester en wethouders van Steenberg
de secretaris,
de locp-b
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