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Aan het College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Zwolle 
Postbus 10007  
8000 GA Zwolle 
 
 
 
Zwolle, 27 juni 2017  
 
 
 
Onderwerp:  Aandachtspuntenbrief Doorontwikkeling VVE-beleid 2018 – 2021 
  Spelen, leren, werken 
  Ontwikkelkansen voor ouders en kinderen 
  
 
 
Geacht College, 
 
U heeft de Participatieraad gevraagd advies uit te brengen over de beleidsnota Doorontwikkeling VVE-beleid 2018 – 
2021. In uw adviesaanvraag aan de Participatieraad heeft u aangegeven dat onze opmerkingen worden gebruikt bij het 
aanscherpen van de beleidsnota en het opstellen van een Collegevoorstel. We waarderen het dat u de Participatieraad 
betrekt in het voortraject. Dit neemt niet weg dat we op de definitieve beleidsnota en het Collegevoorstel advies willen 
uitbrengen. Om die reden noemen we onze inbreng nu geen advies aan het College maar een aandachtspuntenbrief.  
Mochten de stukken ook naar de gemeenteraad gaan dan zien we ons definitieve advies daar graag aan toegevoegd 
worden.  
 
De Participatieraad was enthousiast over de nota over passend onderwijs waarover wij eerder adviseerden. Met name 
de daarin beschreven afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg vonden wij waardevol. We adviseren u duidelijker aan 
te geven hoe de beleidsnota VVE-beleid zich verhoudt met de nota over passend onderwijs en hoe de afstemming met 
jeugdhulp vorm krijgt. We adviseren u aan te geven wat de koppeling met de proeftuinen is en hoe er een brug wordt 
geslagen tussen VVE-beleid, passend onderwijs en jeugdzorg. De Participatieraad ziet in het VVE-beleidsplan te weinig 
verbinding met ander inhoudelijk beleid.  
We adviseren u, als bijlage, ook een lijst met afkortingen / begrippen toe te voegen en daarin met name goed te 
beschrijven wat VVE behelst.  
In de beleidsnota zelf, adviseren we u aan te geven waaruit het VVE-aanbod bestaat. 
 
Op pagina 3 schrijft u dat het doel van de bijeenkomsten met de partners was te komen tot een goede probleemdefinitie 
voor onderwijsachterstandenbeleid en peuterspeelzaalwerk. Wij adviseren u aan te geven welke probleemdefinitie u 
uiteindelijk geformuleerd heeft.   
Ook adviseren we u aan te geven welke pedagogische visie er onder het in dit stuk beschreven beleid ligt.  
 
Uit het beleidsplan komt niet naar voren dat u bij de ontwikkeling van het VVE-beleid ouders of ouderraden betrokken 
hebt. Voor ons hangt de beleidsnota ‘in de lucht’ en is deze teveel vanachter een bureau tot stand gekomen. We 
adviseren u om leden van ouderraden, medewerkers van peuterspeelzalen, mensen uit de onderwijspraktijk, 
leerkrachten et cetera alsnog te betrekken.   
 
We zijn verheugd te lezen dat het uw doel is om de voorschoolse opvang te koppelen aan basisscholen om zo een goede 
aansluiting en doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen te realiseren. Het is goed om alles zo veel als mogelijk is 
onder één dak te organiseren.  
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We vinden de nota sterk gericht op taalachterstand. Dit terwijl het peuterspeelzaalwerk vaak ook op andere gronden 
waardevol is voor kinderen. Bijvoorbeeld voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We adviseren u in het beleid aan 
dit en andere aspecten meer aandacht te besteden.   
 
We zien dat kinderen die naar de kinderopvang of een gastoudergezin gaan ook een taalachterstand kunnen hebben. 
Kunt u aangeven hoe u deze kinderen bereikt?  
 
De doelen die u op bladzijde 6 formuleert, zijn in de ogen van de Participatieraad vooral goede intenties. Wat wilt u 
concreet en kwantitatief bereiken? We adviseren u SMART formuleringen te gebruiken.   
Elke alinea over de verbeterpunten (op pagina 5) besluit u in feite met een doelstelling. We adviseren u aan te geven wat 
de relatie van deze doelstellingen is met de drie doelen die u op pagina 6 noemt.  
Ook adviseren we u scherper te omschrijven voor welke specifieke groep kinderen die doelen dan gelden en hoe u de 
doelen wilt realiseren. 
 
We adviseren u in de beleidsnota meer aandacht te besteden aan de rol die ouders kunnen vervullen als het gaat om 
voor- en vroegschoolse educatie. In combinatie met bijvoorbeeld het peuterspeelzaalwerk kunnen ze daarin een 
belangrijke bijdrage leveren.   
Daarnaast missen we aandacht voor de cultuurverschillen die mee kunnen spelen bij de opvoeding van kinderen.  
 
Op pagina 7, punt 4 (Uitgangspunten), adviseren we u aandacht te besteden aan de ontwikkeling van professionals, 
bijvoorbeeld via scholing, en daarvoor scholingsplannen op te (laten) stellen. Scholingsplannen bijvoorbeeld voor hoe 
om te gaan met kinderen met een rugzakje of de relatie met ouders.  
Overigens vinden we wat u op deze pagina uitgangspunten noemt vooral doelen. We adviseren u in het beleidsplan een 
duidelijker, scherper en beter onderscheid te maken tussen criteria, ambities, doelen en uitgangspunten.  
 
We adviseren u op pagina 8 aan te geven hoeveel middelen er beschikbaar zijn voor het VVE-beleid en wat de verdeling 
is van de middelen. 
 
De criteria per doelstelling (pagina 10) zijn niet SMART, duidelijk en helder geformuleerd. Wat u criteria noemt, zijn 
doelen en subdoelen.   
 
 
We nemen op korte termijn contact op met de betrokken beleidsadviseur om een toelichting te geven op onze brief met 
aandachtspunten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mevrouw Rabia Madarun 
Voorzitter Participatieraad Zwolle. 
 
 
 
 
 


