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Betreft: voor- en vorgschoolse educatie Albrandswaard 

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
Vanaf 2019 gaat de gemeente weer een specifieke uitkering OAB/VVE van het Rijk ontvangen om 
onderwijsachterstanden bij kinderen van 0-6 jaar tegen te gaan. Deze jaarlijkse uitkering is voor 2019 
voorlopig vastgesteld op € 141.756. De definitieve vaststelling en voorlopige toekenning 2020 ontvangen 
wij in september 2019. Ook de criteria waarbinnen de besteding en de verantwoording van de gelden aan 
het rijk plaats dienen te vinden ontvangen wij op een later moment. 2019 wordt gezien als een 
overgangsjaar waarin nieuw beleid voorbereid kan worden. 

De afgelopen tien jaar ontbrak het de gemeente aan deze specifieke middelen. De gemeente heeft op 
basis van wettelijke verplichtingen, lokaal noodzakelijk geachte ondersteuning van kinderen én de wel 
beschikbare financiële mogelijkheden binnen de gemeentebegroting een aantal beleidskeuzes gemaakt. 
Deze keuzes gingen over de wijze van uitvoeren en financieren van noodzakelijke activiteiten om o.m. de 
volgende doelen te bereiken:  

 het voorkomen van achterstanden vóórdat kinderen naar de basisschool gaan (dreumesgroepen 
en extra dagdelen ondersteuning (VVE) uitgevoerd door Stichting Peuterwerk Albrandswaard),  

 een goede aansluiting tussen het voorschoolse en de basisschool (keuze voor een 
VVEprogramma en bevordering (warme) overdracht) én  

 ondersteuning van basisscholen bij het bevorderen van de weerbaarheid van kinderen (Take 
Care trainingen groepen 7).  

De financiële veranderingen vanaf 2019 gaan gepaard met enkele inhoudelijke veranderingen. Dit zijn 
onder andere de eis van een VVE aanbod van 16 uur per week en extra kwalificatie-eisen van 
pedagogisch medewerkers (F3 taalniveau en HBO opgeleide coördinatie in de uitvoering).  
De veranderingen vragen om een (her)oriëntering in de gemeente zowel op  beleidsniveau, financieel 
niveau als op de wijze waarop de ondersteuning van kinderen plaatsvindt.  

VERVOLG
Wij hebben de afdeling Advies Maatschappij van de BAR-organisatie opdracht gegeven de 
beleidsvoorbereiding op dit thema uit te voeren. Medio 2019 verwachten wij een notitie met een aantal 
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scenario’s voor te nemen beleidsbesluiten én een opzet van de structuur m.b.t. de toekomstige inzet van 
de specifieke OAB/VVE middelen van het rijk. 

Wij houden uw raad op de hoogte van de voortgang. Hiertoe ontvangt u later in het proces nogmaals een 
informatiebrief en kunnen wij, indien gewenst door de raad, een mondelinge toelichting van de stand van 
zaken geven in een Beraad & Advies Welzijn.   

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


