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Geachte raadsleden,
INLEIDING
In november 2018 hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van de
voorschoolse educatie. Vanaf 2019 ontvangt de gemeente weer een specifieke uitkering om
onderwijsachterstanden bij kinderen van 0-6 jaar tegen te gaan. Tevens hebben wij u aangegeven
een heroriëntering te gaan maken op dit thema, op beleidsniveau, financieel niveau en op de wijze
waarop de ondersteuning van kinderen plaatsvindt.
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken.
T OELICHTING
Voor de nieuwe planvorming voorschoolse educatie hebben wij Oberon onderzoek-advies opdracht
gegeven ons te ondersteunen. Oberon wordt deels door het Rijk gefinancierd en is gespecialiseerd in
het informeren en ondersteunen van gemeenten op dit beleidsterrein. Oberon is reeds kosteloos
betrokken geweest bij het voorbereiden van de startnotitie die wij u in november 2018 gestuurd
hebben.
Medio september 2019 levert Oberon een notitie met beleidsuitgangspunten, randvoorwaarden,
scenario’s en adviezen met betrekking tot de inhoud en financiering van de voor- en vroegschoolse
educatie in Albrandswaard. De relevante maatschappelijke partners op dit gebied worden hierbij
betrokken. Ook maakt een financiële doorlichting van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard (SPA)
onderdeel uit van de opdracht. In verband met een onvoorziene personele/financiële tegenvaller
hebben wij SPA recent een eenmalige aanvullende subsidie toegekend van € 25.000,-. De gemeente
heeft alleen een subsidierelatie met SPA, dit voor het leveren van algemeen peuterwerk, vve en
dreumesgroepen. Wij oriënteren ons ook op de toekomstbestendigheid hiervan.
Wij informeren uw raad later dit jaar over de uitkomsten van het voorgaande en over de verdere
planvorming.
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