Steenbergen

Onderzoek gemeente
Onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie

Datum vaststelling: 14 september 2021

Samenvatting

De inspectie 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 vve-verplichtingen in deze gemeente. We hebben
daarom besloten een onderzoek uit te voeren.
We hebben de vragenlijst geverifieerd aan de hand van de
aangeleverde documenten en de toelichting daarop, in een gesprek
met betrokkenen van de gemeente. Vervolgens hebben we de eisen
met betrekking tot het vve-beleid beoordeeld en de eigen aspecten
van kwaliteit gewaardeerd.
Beeld van de kwaliteit van vve binnen de gemeente
We zien dat het vve-beleid in de gemeente Steenbergen gedeeltelijk
voldoet aan de geldende wettelijke eisen. Er liggen dus
verbeterpunten binnen het vve-beleid.

Gemeente: Steenbergen
Gemeente nummer: 0851
OAB-budget gemeente 2021
(voorlopig): € 468.329,Aantal houders in de gemeente
zonder voorschoolse educatie: 1
Aantal houders in de gemeente met
voorschoolse educatie:
4
Aantal kinderdagverblijven
met voorschoolse educatie in de
gemeente: 7
Aantal schoolbesturen (PO) in de
gemeente:
4
GGD-regio: GGD West Brabant

Wat gaat goed bij vve?
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 vve
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
vve.
Wat kan beter bij vve?
Er is beleid opgesteld op het gebied van vve. Maar binnen de
gemeente is er nu nog niemand die de uitvoering van dit vve-beleid
coördineert en verder aanstuurt in de dagelijkse praktijk. Verder kan
de gemeente afspraken maken met de vve-instellingen over de
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manier waarop zij zich verantwoorden aan de gemeente wat betreft
hun kwaliteit op het gebied van vve. Ook is het van belang dat de
gemeente de kwaliteit van vve regelmatig gaat evalueren en waar
nodig verbetert. Tot slot verdient het borgen van afspraken echt nog
aandacht.
Vervolg
De gemeente voldoet niet aan alle wettelijke eisen op het gebied van
vve. We geven daarom herstelopdrachten (zie paragraaf 2.3 voor de
afspraken rondom vervolgtoezicht).
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1 . Opzet onderzoek
De inspectie heeft onderzoek uitgevoerd bij de gemeente
Steenbergen.
Werkwijze
• Analyse van de beantwoorde digitale vragenlijst in relatie tot de
bevindingen tijdens eerder onderzoek van het vve-beleid van de
gemeente.
• Analyse van aanvullend opgevraagde informatie in relevante
beleidsdocumenten van de gemeente;
• Intern overleg met het team Kinderopvang over GGD-toezicht in
de gemeente;
• Een gesprek met de betrokken beleidsambtenaar over het vvebeleid van de gemeente;
• Beoordeling van het vve-beleid van de gemeente Steenbergen.
Bij het onderzoek naar vve-gemeenten worden de volgende
standaarden onderzocht.

Standaarden gemeente

Onderzocht

1. Gemeentelijk beleid
1.1 Definitie doelgroepkind

●

1.2 Bereik

●

1.3 Toeleiding

●

1.4 Doorgaande lijn

●

1.5 Resultaten

●

1.6 Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau

●

2. Vve beleidscontext
2.1 Integraal vve-programma

●

2.2 Ouders

●

2.3 Externe zorg

●

2.4 Interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen

●

2.5 Systematische evaluatie en verbetering van vve op
gemeentelijk niveau

●

3. Vve condities
3.1 De gemeente heeft geregeld dat de GGD de
basiskwaliteit van de voorscholen beoordeelt

●

3.2 Er is een gemeentelijk vve-subsidiekader

●
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Onderzoeksactiviteiten
Wij hebben de jaarlijkse vragenlijst, ingevuld door de gemeente,
geverifieerd. Dit hebben we gedaan aan de hand van de aangeleverde
documenten en de toelichting daarop, in een gesprek met
betrokkenen van de gemeente. Vervolgens hebben wij de eisen met
betrekking tot het vve-beleid beoordeeld en de eigen aspecten van
kwaliteit gewaardeerd.
Legenda
De beoordeling en waardering van standaarden wordt in dit rapport
aangegeven door de hiernaast geplaatste legenda.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het gemeentelijke onderzoek
naar vve en de afspraken over het vervolgtoezicht.
In hoofdstuk 3 hebben we de reactie van de gemeente op het
onderzoek naar vve en de rapportage daarover opgenomen.
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Beoordelingen en
waarderingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:

O

Onvoldoende

K

Kan beter

V

Voldoende

G

Goed
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2 . Resultaten onderzoek op
gemeenteniveau
In dit hoofdstuk geven we de resultaten weer van het onderzoek bij de
gemeente Steenbergen op de standaarden voor vve.

Samenvattend oordeel
De gemeente Steenbergen voldoet ten dele aan haar wettelijke
verplichtingen voor wat betreft vve. Er liggen nog diverse, belangrijke
verbeterpunten.
Zo heeft de gemeente nog geen duidelijke afspraken gemaakt over de
doorgaande lijn van de voorschool naar de vroegschool met álle
betrokken partners. Daarnaast zijn er met de besturen van de
vroegscholen nog geen meetbare resultaatafspraken gemaakt. De
standaarden 1.4 en 1.5 zijn dan ook als Onvoldoende beoordeeld.
De gemeente heeft wel een heldere, brede doelgroepdefinitie
geformuleerd, die bij alle partners bekend is. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt over de wijze van toeleiding van potentiële
doelgroepkinderen naar een vve-voorziening. En de gemeente
realiseert voldoende plekken voor deze kinderen.
Als het gaat om de beleidscontext vinden wij dat diverse standaarden
aan kwaliteit kunnen winnen en die zijn om die reden als Kan beter
gewaardeerd. Dit geldt voor de interne kwaliteitszorg van de voor- en
vroegscholen en de systematische evaluatie en verbetering van vve
op gemeentelijk niveau. Tot slot is de vve-coördinatie op gemeentelijk
niveau een verbeterpunt.

2.1. Voor- en vroegschoolse educatie in de
gemeente
In de onderstaande tabel geven wij de oordelen en/of waarderingen
weer op de standaarden van de kwaliteitsgebieden ‘Gemeentelijk vvebeleid (1)’, ‘Vve-beleidscontext (2)’ en ‘Vve-condities (3)’.
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Gemeentelijk vve-beleid

1.1 De gemeente heeft een doelgroepdefinitie
We beoordelen deze standaard als Voldoende. De gemeente heeft
haar brede doelgroepdefinitie helder vastgelegd binnen haar beleid en
deze definitie wordt jaarlijks besproken met de betrokken partners.
Binnen de gemeente is nu geen definitie vastgelegd binnen het beleid
voor een doelgroepkleuter. Dit is geen wettelijke vereiste, maar in de
praktijk geven scholen hier nu een eigen invulling aan. In het kader
van het maken van duidelijke, meetbare resultaatafspraken
(standaard 1.5) is het van belang dat de vroegscholen ten minste het
ontwikkelingsniveau van de kleuters die gebruik hebben gemaakt van
het voorschoolse aanbod via de gemeente, in kaart brengen.
1.2 Er zijn voldoende kindplaatsen
We beoordelen deze standaard als Voldoende. Zeven locaties van vier
verschillende houders bieden op dit moment voorschoolse educatie
aan. De spreiding en de benodigde plaatsen zijn hiermee gewaarborgd
binnen de gemeente. Het consultatiebureau houdt daarnaast goed bij
welke kinderen zij indiceren, of dit eventueel toe- of afneemt, en ook
wanneer kinderen uiteindelijk toch geen gebruik maken van het
voorschoolse aanbod.
1.3 De toeleiding naar voorscholen is geregeld
We beoordelen deze standaard eveneens als Voldoende. De gemeente
heeft namelijk afspraken gemaakt met de betrokken partners over wie
verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat potentiële
doelgroepkinderen toegeleid worden naar een vve-voorziening.
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1.4 De doorgaande lijn moet beter geregeld worden
We beoordelen deze standaard als Onvoldoende. Op dit moment
ontbreekt het binnen het huidige beleid aan afspraken met de
partners over de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegscholen. De
gemeente voldoet dan ook niet aan art. 167, lid 1a onder 3 van de
WPO). In de praktijk, geeft de gemeente aan, is het bij veel voor- en
vroegscholen wel geregeld, maar op eigen initiatief. Dit vinden wij
risicovol, afspraken kunnen verwateren én het is nu niet gewaarborgd
dat alle relevante kindgegevens door alle partners overgedragen
worden. Hier ligt dan ook een belangrijk verbeterpunt voor de
gemeente, dat ze in samenspraak met haar partners zal moeten
aanpakken.
1.5 Er zijn geen resultaatafspraken gemaakt
Deze standaard beoordelen we als Onvoldoende. Het is nu namelijk
onduidelijk wat het resultaat is van de inspanningen die alle partners
in de gemeente leveren op het gebied van voor- en vroegschoolse
educatie. Er zijn geen afspraken gemaakt met de schoolbesturen
binnen de gemeente. De gemeente voldoet dan ook niet aan art. 166,
lid b van de WPO.
1.6 De vve-coördinatie op gemeentelijk niveau kan beter
Deze standaard waarderen we als Kan beter. Op dit moment is er
binnen de gemeente niemand die, naast het opstellen van het beleid,
de uitvoering en evaluatie ervan coördineert. Wij vinden dan ook dat
de regievoering vanuit de gemeente verbeterd kan worden.
Vve-beleidscontext
2.1 Er wordt gebruik gemaakt van een integraal vve-programma en
kindvolgsysteem
We waarderen deze standaard als Voldoende. In de praktijk gebruiken
alle vve-locaties een programma en kindvolgsysteem dat aan de
voorwaarden voldoet. Dat is tevens vastgesteld door de GGD in haar
meest recente inspecties.
2.2 Er is nog geen sprake van gemeentelijk ouderbeleid
Deze standaard waarderen we als Kan beter. Alhoewel alle gezinnen
goed in beeld zijn, waarvan de kinderen in aanmerking komen voor
het aanbod op een vve-instelling, ontbreekt het op dit moment aan
concreet ouderbeleid, waarin de gemeente aangeeft welke doelen de
gemeente nastreeft op het gebied van ouderparticipatie, op welke
wijze de doelen gerealiseerd gaan worden, welke instelling hierbij
betrokken zijn en welke concrete resultaten het moet opleveren. Er
ligt dan ook een verbeterkans voor de gemeente om aan de hand van
een heldere analyse van de ouderpopulatie hier stappen in te gaan
maken op het gebied van vve.
Op dit moment is er wel beleid opgesteld, met doelen op het gebied
van ouderparticipatie rondom laaggeletterdheid binnen de gemeente
Steenbergen. Dit heeft natuurlijk raakvlakken met vve, maar is niet
volledig dekkend.
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2.3 Er is een netwerk van externe zorg gerealiseerd
Deze standaard waarderen we als Voldoende. Binnen de gemeente is
namelijk een netwerk gerealiseerd waarmee kinderen op een
effectieve en efficiënte wijze de zorg en ondersteuning kunnen krijgen
die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De
gemeente geeft aan dat met name in de afgelopen Coronaperiode alle
partners hier profijt van hebben gehad. De lijntjes zijn kort en helder,
waardoor er ook in de afgelopen periode geen peuters buiten de boot
zijn gevallen.
2.4 Er zijn geen afspraken over interne kwaliteitszorg van de voor- en
vroegscholen
Deze standaard waarderen wij als Kan beter. De gemeente heeft met
de houders, gekoppeld aan de toegekende subsidie, niet afgesproken
dat zij zelf periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) een evaluatie van de
kwaliteit van de voorschoolse educatie aan de gemeente sturen ter
verantwoording van de verkregen middelen. De gemeente ontvangt
wel een verantwoording, maar die kan dus meer bevatten dan alleen
de besteding van de middelen en het aantal bereikte
doelgroepkinderen. Ook de kwaliteit van het pedagogisch-educatief
handelen zou een onderdeel kunnen uitmaken van een dergelijke
verantwoording richting de gemeente. Daarnaast kan de gemeente
bijvoorbeeld ook afspraken maken met de vroegscholen, naast de
bereikte leerresultaten, over de kwaliteit van de vroegschoolse
educatie. Dit maakt het mogelijk om met alle partners de kritische,
inhoudelijke dialoog te voeren over de kwaliteit van vve binnen de
gemeente Steenbergen.
2.5 Er is geen systematische evaluatie en verbetering van vve op
gemeentelijk niveau
Deze standaard waarderen we eveneens als Kan beter. Het gaat
namelijk om het evalueren en verbeteren van het vve-beleid, zowel op
product als proces. Op dit moment heeft de gemeente een start
gemaakt met het evalueren van de proceskwaliteit op het gebied van
het bestrijden van laaggeletterdheid binnen de gemeente. Maar zoals
al eerder is aangegeven, is vve breder dan dat. En ook op het gebied
van laaggeletterdheid heeft er nog geen evaluatie op het gebied van
product plaats gevonden. Wij vinden dan ook dat de gemeente op het
gebied van evalueren en verbeteren nog belangrijke stappen kan
zetten.

Vve-condities
3.1 De GGD beoordeelt de basiskwaliteit van de voorscholen
Wij beoordelen deze standaard als Voldoende. Naast het voldoen aan
de algemene basiskwaliteit (veiligheid en gezondheid) beoordeelt de
GGD jaarlijks de basiskwaliteit van de voorschoolse educatie voor die
locaties die voorschoolse educatie aanbieden en hier ook subsidie
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voor krijgen vanuit de gemeente. De GGD legt haar bevindingen vast
in een rapport en stuurt hiervan een afschrift naar de gemeente. De
GGD heeft geen uitgebreidere opdracht gekregen vanuit de gemeente
om de kwaliteit van de voorschoolse educatie te beoordelen.

3.2 Er is een gemeentelijk subsidiekader
Deze standaard waarderen we als Voldoende. De gemeente hanteert
namelijk een vve-subsidiekader, waarin is opgenomen dat de locaties
die voorschoolse educatie aanbieden, moeten voldoen aan de
basisvoorwaarden, zoals aangegeven in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie. De gemeente Steenbergen heeft
geen aanvullende voorwaarden opgenomen in haar
subsidievoorwaarden, zoals ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn of
uitvoering van de warme overdracht. Wanneer ze hiervoor wel zou
kiezen, kan de gemeente gerichter sturen op het vergroten van de
kwaliteit van vve. Tevens kan de gemeente meer inzicht krijgen in de
besteding van de subsidiegelden.

2.2. Afspraken vervolgtoezicht
Tekortkoming

Wat verwachten wij?

Vve gemeente

... van de gemeente

1.4 Doorgaande lijn
De gemeente heeft geen afspraken
gemaakt over de organisatie van een
doorlopende leerlijn van
voorschoolse naar vroegschoolse
educatie. Hiermee voldoet de
gemeente niet aan art. 167, lid a
onder 3 van de WPO.

1.4 Doorgaande lijn
Wij verwachten dat de gemeente
uiterlijk in december 2021 voldoet
aan art. 167, lid a onder 3 van de
WPO. De gemeente stuurt ons hier
een bewijs van.

1.4 Doorgaande lijn
Wij beoordelenin het eerste kwartaal
van 2022 of de gemeente aan de
wettelijke eis voldoet en dit
structureel heeft ingebed in haar
beleid.

1.5 Resultaatafspraken
De gemeente heeft geen
resultaatafspraken gemaakt en
voldoet hiermee niet aan art. 167, lid
b van de WPO.

1.5 Resultaatafspraken
Wij verwachten dat de gemeente
uiterlijk in december 2021
resultaatafspraken heeft gemaakt
met de schoolbesturen over de
vroegschoolse educatie. De
gemeente stuurt ons hier een
afschrift van.

1.5 Resultaatafspraken
Wij beoordelen in het eerste
kwartaal van 2022 of de gemeente
aan de wettelijke eis voldoet en dit
structureel heeft ingebed in haar
beleid.
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3 . Reactie van de gemeente
Hieronder geeft het college van B en W een reactie op de uitkomsten
van het onderzoek. De gemeente Steenbergen geeft aan hoe zij
hiermee aan de slag gaat.
Wij herkennen ons in grote lijnen in de bevindingen van het onderzoek
naar het gemeentelijk vve-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 vvecoördinator 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 vve-aanbieders in het vierde kwartaal van 2021.
U mag van ons verwachten dat u in december 2021 terugkoppeling
ontvangt over de gerealiseerde afspraken en resultaten.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

