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onderwerp

Voortgang herstelopdracht voor- en
vroegschoolse educatie Steenbergen

VERZONDEN 21 JAN. 2022

Geachte heer Meijer,
Op 14 september jl. hebben wij van uw inspectie een opdracht tot herstel van een
tekortkoming in het gemeentelijk we-beleid ontvangen. Met dit schrijven informeren
wij u over de activiteiten en de voortgang in het kader van de herstelopdracht.
De geconstateerde tekortkomingen betreffen het ontbreken van afspraken over:
1. de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie;
2. de resultaten van de vroegschoolse educatie.
Om systematische evaluatie en verbetering op gemeentelijk niveau te realiseren is
daarnaast ook coördinatie van we-beleid en aansturing in de dagelijkse praktijk nodig
gebleken.
Onze aanpak
Om uitvoering te geven aan de herstelopdracht en de dóórontwikkeling van we-beleid
in Steenbergen, hebben wij inmiddels de volgende stappen doorlopen:
« Juli 2021
o
Informeren onderwijs- en opvangpartners over het gesprek met de
inspectie en het aanstaande inspectierapport (LEA).
» September 2021
o
Informeren onderwijsbesturen over het gesprek met de inspectie en
het inspectierapport (bestuurlijke REA);
o
toezenden inspectierapport aan de gemeenteraad en onderwijs- en
opvangpartners;
o
start wervingsprocedure coördinator we.
» Oktober 2021
o
Informeren onderwijs- en opvangpartners over de beoogde start van
de coördinator we; inwerken vanaf 1 november, start per 1 december
voor 24 u/week.
Bovenstaande stappen zijn genomen om het draagvlak voor gezamenlijke afspraken
te optimaliseren en om de nieuwe coördinator we een zo voortvárend mogelijke start
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te laten maken. Wij hebben ervoor gekozen om het organiseren van we-coördinatie
samen te laten vallen met het uitvoeren van de herstelopdracht; uit oogpunt van
beschikbare capaciteit en de benodigde kennis op dit vlak:
» December 2021
o
Bespreking inspectierapport en herstelopdracht met coördinator we;
o
kennismakingsronde coördinator we langs schoolbesturen en andere
onderwijs- en opvangpartners;
o
kennismaking coördinator we en jeugdgezondheidszorg (als
verstrekker van we-indicaties en toeleider we);
o
eerste bijeenkomst we-aanbieders en coördinator we.
» Januari 2022
o
Eerste bijeenkomst werkgroep we, bestaande uit coördinator,
voorschoolaanbieders en vertegenwoordiging uit de vroegscholen,
waarbij een agenda en vergaderrooster zijn opgesteld voor 2022.
Huidige stand van zaken
De start van de coördinator we per december 2021 in combinatie met de impact van
Covid-19 voor betrokken organisaties, maakt dat we op dit moment de volgende zaken
hebben kunnen realiseren:
« Start met coördinatie van en nadere aansturing op we-beleid in de dagelijkse
praktijk.
» Draagvlak voor nadere afspraken bij alle betrokken besturen en onderwijs- en
opvangpartners. Ook de start van de coördinator we is goed ontvangen.
« Een voorlopige we-overlegstructuur met voor- en vroegschoolpartners. Deze
overlegstructuur zal in de loop van 2022 verder geoptimaliseerd worden, aan
de hand van de werkagenda.
» Een concept-borgingsdocument als basis voor de doorgaande lijn
voorschool/vroegschool in de gehele gemeente Steenbergen. Dit document is
als bijlage toegevoegd aan dit schrijven. Het formaliseren van het gebruik
ervan zal in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden, als agendapunt van de
eerstvolgende LEA-bijeenkomst.
» Offerte voor het digitaliseren van het toeleidingsproces we; implementatie van
de toeleidingsmonitor is gepland in het tweede kwartaal van 2022.
» De eerste gesprekken over resultaatafspraken met de vroegscholen hebben
voor zover mogelijk plaatsgevonden. Helaas blijken enkele gesprekspartners
vanwege ziekte niet beschikbaar op dit moment. Met betrokken
schoolbesturen zijn wij op zoek naar andere mogelijkheden om hierover
afspraken te maken.
Een aantal zaken dient nog verder te worden geconcretiseerd:
« Het concept-borgingsdocument voor de doorgaande lijn van we in de
gemeente Steenbergen moet nog worden geformaliseerd. Dit doen wij tijdens
de eerstvolgende LEA in mei 2022 en door het document als subsidie
voorwaarde toe te voegen in de subsidieregels voor we in Steenbergen.
Tijdens de LEA maken we ook afspraken over jaarlijkse evaluatie van het
borgingsdocument. Wij sturen u graag uiterlijk 1 juli 2022 een afschrift van
deze LEA-afspraken.
» Het maken van resultaatafspraken met de vroegscholen loopt op dit moment
vertraging op, zoals hierboven geschetst. In de andere Brabantse Wal
gemeenten zijn al afspraken gemaakt over resultaatmeting, dan wel zijn
gesprekken hierover verder gevorderd. Wij hebben er dan ook vertrouwen in

2

2200204

dat we uiterlijk 1 juli 2022 tot afspraken met de vroegscholen komen. Ook
hiervan sturen wij u zo spoedig mogelijk een afschrift.
Vertrouwend u hiermee te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenberger/
De burģi meester,
De secretaris,
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