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Geachte wethouder van Onderwijs, 

Hierbij ontvangt u het definitieve rapport met daarin het verslag van ons 
onderzoek naar het gemeentelijk vve-beleid in de gemeente Ridderkerk in 2014. 

Op de inhoud van het conceptrapport is geen reactie binnengekomen. 

Mocht u het niet eens zijn met het definitieve rapport, dan kunt u binnen drie 
werkweken uw zienswijze schriftelijk aan de inspectie kenbaar maken. Uw 
zienswijze wordt dan als bijlage aan het rapport toegevoegd. 

In het onderzoek naar de kwaliteit is een tekortkoming in de naleving van 
wettelijke voorschriften vastgesteld. Het betreft la3 Toeleiding en la9 Resultaten. 
In een aparte brief ontvangt u de opdracht tot herstel van deze tekortkoming. 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 
Zielstra, via het rechtsboven in deze brief vermelde telefoonnummer of 
e-mailadres. 

Onze referent ie 
0597/277931/4484514 

Kopie aan 
Mw. S. van den Brom -
Beleidsmedewerker 
we/onderwijs 
Dhr. R. van Griensven -
Beleidsmedewerker 
we/onderwijs 

B.j lage(n) 
Definitief rapport w e 

Met vriendelijke groet, 

Mw. K.A. Ringnalda 
Inspecteur van het onderwijs 
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VOORWOORD 

In de periode 2007-2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs een landelijke 
bestandsopname uitgevoerd naar de kwaliteit van voor- en vroegschoolse 
educatie (we) . Daarna is het signaalgestuurde toezicht op w e in werking 
getreden. 

Het signaalgestuurde toezicht w e begon eind 2013 met het versturen van 
digitale vragenlijsten naar de 315 middelgrote en kleine gemeenten. Voor de 37 
grote gemeenten is er tot en met 2015 een apart monitortraject. 

Op basis van een analyse van de digitale vragenlijsten is besloten om in 
middelgrote en kleine gemeenten waar risico's ten aanzien van de uitvoering 
van de wettelijke we-verplichtingen lijken te bestaan, een onderzoek uit te 
voeren. Het onderzoek is uitgevoerd in de tweede helft van 2014. Dit rapport 
beschrijft in hoeverre de gemeente Ridderkerk in 2014 voldoet aan de eisen ten 
aanzien van w e en welke veranderingen hebben plaatsgevonden ten opzichte 
van de bestandsopname. 

De hoofdinspecteur primair onderwijs en speciaal onderwijs, 
Dr. A. Jonk 
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1 INLEIDING 

Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 
naar het gemeentelijke beleid ten aanzien van voor- en vroegschpolse educatie 
(we) in de gemeente Ridderkerk in 2014. 

De aanleiding van het onderzoek is het mogelijk bestaan van risico's ten aanzien 
van het voldoen aan wettelijke eisen ten aanzien van voor- en vroegschoolse 
educatie in deze gemeente. 

De basis van het onderzoek is een digitale vragenlijst die de gemeente heeft 
ingevuld. De inspectie heeft deze vragenlijst geverifieerd aan de hand van een 
gesprek met betrokkenen van de gemeente. Vervolgens heeft de inspectie de 
eisen met betrekking tot het vve-beleid beoordeeld en de veranderingen ten 
opzichte van de bestandsopname in beeld gebracht. 

Het signaalgestuurde toezicht op de vve-locaties maakt nog geen deel uit van dit 
onderzoek. De inspectie start na de zomer van 2014 met het signaalgestuurde 
toezicht op w e op de locaties. De signalen van de GGD zijn leidend om te 
bepalen welke peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met voorschoolse 
educatie worden bezocht. 

Onderzoeksopzet 

Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 
• Analyse van de beantwoorde digitale vragenlijst in relatie tot de 

bevindingen tijdens de bestandsopname. 
• Twee gesprekken met de betrokken beleidsambtenaren over het vve-

beleid van de gemeente. 
• • Analyse van toegestuurde documenten van de gemeente. 
• Beoordeling van vve-beleid van de gemeente Ridderkerk. 

Toezichtkader 

Als basis voor de beoordeling gelden de beoordelingscriteria toezichtkader voor-
en vroegschoolse educatie voor gemeenten, zoals die te vinden zijn op: 
www.onderwiisinspectie.nl > onderwijssectoren > voor- en vroegschoolse 
educatie. 

0 
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Opbouw rapport 

Hoofdstuk 2 geeft een beeld van het vve-beleid op gemeentelijk niveau. Daar 
wordt ingegaan op de ontwikkeling van de gemeente sinds de bestandsopname 
(paragraaf 2.1) en op de door de gemeente aangeleverde vve-documenten 
(paragraaf 2.2). Tenslotte geeft de inspectie in dit hoofdstuk een oordeel over 
het gemeentelijke vve-beleid (paragraaf 2.3). Hoofdstuk 3 bevat de conclusies 
over het vve-beleid in de gemeente Ridderkerk. 
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W E IN DE GEMEENTE RIDDERKERK 

De gemeente Ridderkerk heeft een digitale vragenlijst ingevuld. Op basis van de 
antwoorden heeft de inspectie mogelijke risico's gesignaleerd ten aanzien van 
het voldoen aan wettelijke eisen betreffende voor- en vroegschoolse educatie. 

De digitale vragenlijst levert informatie over: 
• wel of geen afspraken van de gemeente met dë schoolbesturen en de 

houders over dé doelgroepdefinitie, toeleiding, doorgaande lijn en 
resultaatafspraken; 

• het bereik; 
• de veranderingen bij de aspecten ouderbeleid, integraal vve-programma, 

externe zorg en interne kwaliteitszorg; 
• het aantal vve-locaties en het aantal locaties waar de GGD 

tekortkomingen heeft gesignaleerd in het eerste domein (pedagogische 
praktijk). 

De beoordeling van het gemeentelijke beleid is gebaseerd op de digitale 
vragenlijst, het gesprek met de gemeente en aanvullende informatie (zie 
paragraaf 2.3). 

Bij de beoordeling wordt gewerkt met een vierpuntsschaal: 

1. Staat in de kinderschoenen: verbeteringen zijn dringend nodig. 
Deze kwalificatie geeft aan dat echt iets verbeterd dient te worden. 

2. Enigszins ontwikkeld: verbeteringen zijn nodig 
Deze kwalificatie geeft aan dat het wenselijk is dat iets verbeterd wordt. 

3. Voldoende 
4. Goed ontwikkeld: een voorbeeld voor anderen. 

Deze kwalificatie geeft aan dat dit aspect in orde is, en wel op een 
zodanige manier dat anderen hiervan kunnen leren. 

Ontwikkeling van w e in de gemeente Ridderkerk sinds de 
bestandsopname 

Na de bestandsopname in 2012 is de gemeente Ridderkerk van start gegaan 
om de verbeterpunten, die in het rapport van de inspectie zijn aangegeven, op 
te pakken. Er zijn werkgroepen geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers 
van zowel de voor- als de vroegscholen. Deze werkgroepen zouden de 
verschillende onderwerpen uitwerken, zoals het bereik van de doelgroep, . 
doorgaande lijn en resultaten. In de vragenlijst is aangegeven dat deze 
werkgroepen vanaf januari 2014 van start zouden gaan. 
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Bij de gemeente Ridderkerk heeft in die periode ook een wisseling 
plaatsgevonden van beleidsambtenaren, waardoor een andere ambtenaar 
verantwoordelijk werd voor w e . 
Vanaf januari 2014 heeft de w e beleidsontwikkeling en de regievoering vanuit 
de gemeente echter stilgestaan. Na de zomer van 2014 bleek dat de 
verantwoordelijke beleidsambtenaar was uitgevallen. Binnen de gemeente was 
niet duidelijk in hoeverre de werkgroepen ook daadwerkelijk van start waren 
gegaan en wat de vorderingen waren. 
Pas nadat de inspectie contact met de gemeente opnam is de gemeente weer in 

. beweging gekomen om het w e beleid vlot te trekken. Er zijn nu twee 
beleidsambtenaren die voortvarend de coördinatie en beleidsontwikkeling ter 
hand hebben genomen. 

In de vragenlijst, die door de gemeente is ingevuld in januari 2014, is 
aangegeven dat er 1 w e kinderdagverblijf is bijgekomen sinds de 
bestandsopname. Hiermee komt het aantal we-locaties in de gemeente 
Ridderkerk op 4 peuterspeelzalen en 7 kinderdagverblijven. 

2.2 Li jst met de vve-documenten die de gemeente Ridderkerk heeft 
aangeleverd -

Na de gesprekken die dë inspectie met de gemeente gevoerd heeft, zijn de 
volgende (start)documenten toegestuurd: 

• Schoolondersteuningsteam Bolnes 
• Projectvoorstel : Project: Bereik, toeleiding en doorgaande zorgli jn, 21 

oktober 2014 
• Handboek W E Gemeente Ridderkerk: Plan van aanpak activiteiten pijler 1 . 

bereik, toeleiding en doorgaande zorgli jn, 9 oktober 2014 
• Projectvoorstel : Project: Doorgaande (leer)lijn en (leer)resultaten 
• Handboek W E Gemeente Ridderkerk: Plan van aanpak activiteiten pijler 

2, Doorgaande (leer)li jn en (leer)resultaten, 10 oktober 2014 
• Projectvoorstel : Project: Ouderbeleid / ouderbetrokkenheid 
• Handboek W E Gemeente Ridderkerk: Plan van aanpak activiteiten pijler 

3, Ouderbeleid / ouderbe.trokkenheid, 28 april 2014 
• Verslag 'Meet and Greet kinderopvang - primair onderwijs 24 september 

2014' ' 
• Uitnodiging Startbijeenkomst VVE Ridderkerk, 30 oktober 2014 
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2.3 Het gemeentelijk vve-beleid 

In deze paragraaf geeft de inspectie haar bevindingen weer over het 
gemeentelijke vve-beleid. Per domein is beschreven op welke punten de 
inspectie het gemeentelijk beleid en uitvoering als voldoende ('3') beoordeelt, 
waar nog verbeterpunten worden gezien, zowel zonder ('2') als met ('1') 
afspraken en op welke punten de gemeente als een voorbeeld voor anderen 
gezien wordt ('4'). 

De inspectie baseert haar bevindingen op de uitkomsten van de verificatie van 
de digitale vragenlijst door middel van gesprekken met vertegenwoordigers van 
de gemeente en de documenten die daarna zijn toegestuurd. Waar de 
bevindingen van de inspectie afwijken van het beeld uit de digitale vragenlijst 
van de gemeente wordt dit vermeld en onderbouwd. 

GEMEENTELIJK W E - B E L E I D ! 1_' ; 2 ' ; 4 

1A1 Definitie doelgroepkind • 

. 1A2 Bereik. • 

1A3 Toeleiding • 

1A4 Ouders • 

1A5 Integraal vve-programma • 

1A6 Externe zorg • 

1A7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en vroegscholen • 

; 1A8 Doorgaande lijn • 

' 1A9 Resultaten • 

, IB Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau • 

' IC Systematische evaluatie en verbetering van w e op 
gemeentelijk niveau 

• 
: DE W E - C O N D I T I E S \ 1 ; 2 3 4 

: 2A GGD-rapport • 

2B Gemeentelijk subsidiekader - • 

De inspectie publiceert jaarlijks ook een oordeel over het toezicht dat door de 
gemeenten op de kinderopvang en peuterspeelzalen wordt uitgevoerd. Voor 
meer informatie hierover zie www.onderwijsinspectie.nl >onderwijssectoren > 
Kinderopvang. 
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Toelichting: 

Omdat het w e beleid in de gemeente Ridderkerk gestagneerd is, zijn veel 
onderdelen op dezelfde wijze beoordeeld als tijdens de bestandsopname. Enkele 
onderdelen zijn kritischer beoordeeld, omdat het hier om wettelijke vereisten 
gaat en/of omdat de indicatoren tijdens dit onderzoek kritischer beoordeeld 
worden. 

'1' Verbeterpunten met een afspraak 

la3 Toeleiding 
Bij de toeleiding wordt gewaardeerd óf die op gemeentelijk niveau geregeld is en 
of daar een verantwoording bij wordt gegeven, met name hoe wordt geprobeerd 
het non-bereik aan te pakken. 
Omdat de gemeente nog geen sluitend systeem heeft om doelgroeppeuters te 
signaleren, is er ook geen garantie dat alle peuters die dit nodig hebben, 
toegeleid worden naar een voorschool. 
Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor de toeleiding van peuters naar 
een voorschool bij de consultatiebureaus en de peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven zelf. Om ervoor te zorgen dat aile kinderen tijdig 
gesignaleerd worden en deelnemen aan een we-programma, is het belangrijk 
dat de gemeente hierin de regie neemt en met de betrokken partijen sluitende 
afspraken maakt over signalering, registratie en toeleiding. 
Binnenkort start een werkgroep, waaraan alle betrokken partners deelnemen, 
om concrete afspraken over de toeleiding te maken. 

Ia9 Resultaten ( 

De gemeente heeft nog geen afspraken gemaakt met schoolbesturen en 
instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk over wat de resultaten 
van w e moeten zijn. 
Dit is een wettelijke verplichting, opgenomen in de wet op de kwaliteit van 
peuterspeelzalen en kinderopvang en de Wet op het primair onderwijs. De 
gemeente heeft een eerste startdocument opgesteld om met de betrokken 
partners te gaan bepalen welke resultaten bereikt moeten gaan worden en op 
welke wijze dit gemeten wordt. 
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'2' Verbeterpunten 

la2 Bereik 
Op basis van de gewichtenregeling dient de gemeente voor 89 peuters een vve-
aanbod te realiseren. Dit aantal is gebaseerd op het aantal peuters op 1 oktober 
2009, waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben, de zogenaamde 
gewichtenkinderen. 
In 2012 betrof het volgens de gemeente 99 peuters, volgens de 
gewichtendefinitie. In 2012 realiseerde de gemeente 343 vve-kindplaatsen. 
De gemeente weet op dit moment echter niet hoeveel doelgroeppeuters 
daadwerkelijk gebruik maken van een vve-kindplaats. Dit geldt zowel voor het 
aantal doelgroeppeuters volgens de gewichtendefinitie, als voor de 
doelgroeppeuters volgens de eigen - brede - doelgroepdefinitie. 

Ia4 Ouders 
Ten opzichte van de bestandsopname is in de beoordeling geen verandering 
gekomen. Nog steeds is de gemeente actief, daar waar het gaat om het 
subsidiëren van activiteiten, zoals Opstapje en WE-thuis. Er is echter nog geen 
sprake van gericht gemeentelijk ouderbeleid. Dit betekent dat vanuit de 
gemeente nog geen antwoorden zijn gegeven op vragen zoals: 
• Welke ouders willen we bereiken? Wat zijn hun wensen, mogelijkheden en 

omstandigheden? 
• Welke doelen willen we bereiken met ouderparticipatie in het kader van 

we? (Bijvoorbeeld ouders aansporen om ook thuis 
ontwikkelingsstimulerende activiteiten uit te voeren.) 

• Hoe gaan we deze doelen bereiken? Welke afspraken maken we hierover 
met de instellingen voor voorschoolse opvang en scholen? 

• Hoe meten we of de doelen bereikt zijn? 

Ia5 Integraal vve-programma 
De gemeente heeft in de subsidievoorwaarden aangegeven dat de we :locaties 
moeten werken met een erkend vve-programma. Om die reden is deze indicator 
bij de bestandopname met een voldoende gewaardeerd. In het huidige kader is 
echter ook aangegeven dat er afspraken gemaakt moeten worden met de 
voorscholen over het gebruik van een kindvolgsysteem. Dit is van belang om de 
brede ontwikkeling van de peuters te kunnen volgen en het aanbod en de 
begeleiding af te kunnen stemmen op de daadwerkelijke ontwikkelingsfase van 
de peuter. Hierover heeft de gemeente met de voorscholen nog geen concrete 
afspraken gemaakt.. 
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I a 7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en de vroegscholen 
De gemeente heeft met de voor- en vroegscholen nog geen afspraken gemaakt 
over de manier waarop de voor- en vroegscholen zelf de kwaliteit van w e in 
beeld moeten brengen en moeten borgen. 

l c Systematische evaluatie en verbetering van w e op gemeenteli jk niveau 
De gemeente geeft aan jaarli jks hèt w e beleid te evalueren. Over de 
bevindingen uit deze evaluatie wordt echter niet gerapporteerd. Hierdoor is ook 
niet helder of de evaluate leidt tot verbeterpunten en doelen voor de komend 
jaar. 

' 3 ' Voldoende 

lal Doelgroepdefinitie 
Tijdens de bestandopname bleek dat de gemeente Ridderkerk een brede 
doelgroepdefinitie hanteert. Dit is nog steeds zo. Een achterstand in de 
taalontwikkeling, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling wordt ook bij de 
doelgroepdefinitie betrokken. De scholen hanteren uitsluitend de smalle 
doelgroepdefinitie, namelijk het opleidingsniveau van de ouders (de • 
gewichtenkinderen). 

Ia6 Externe zorg 
De gemeente heeft nog steeds een voorschools zorgadviesteam (ZAT) ingericht. 
Voorscholen die zorgen hebben over bepaalde peuters kunnen dit in het 
voorschools ZAT bespreken. Door deelname van verschillende externe 
zorgverleners aan dit netwerk, kan er snel en adequaat ingespeeld worden op de 
zorgvraag. Bovendien is er nu ook vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin een 
voorschools intern begeleider aangesteld die de pedagogisch medewerkers 
ondersteunt met het in beeld brengen van de zorgbehoefte van peuters en, 
indien nodig, gericht doorverwijst naar externen die meer specialistische zorg 
kunnen verlenen. 

Ia8 Doorgaande lijn 
De gemeente heeft afspraken gemaakt over de overdracht van gegevens van de 
peuters aan de basisscholen. Hiervoor is een overdrachtsformulier in gebruik. 
Daarnaast is er een zorgboekje dat ingevuld wordt wanneer een peuter op de 
voorschool extra begeleiding heeft gekregen. Als dit aan de orde is, volgt er 
altijd een warme overdracht. Hiermee voldoet de gemeente aan de belangrijkste 
voorwaarden voor een doorgaande l i jn, waardoor deze indicator nu voldoende is. 
Binnenkort zal de werkgroep doorgaande (zorg)lijn van start gaan om de 
doorgaande lijn nog verder te versterken. 
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lb Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau 
De coördinatie op gemeentelijk niveau is lange tijd onvoldoende geweest. 
Hierdoor had de gemeente geen zicht op de uitvoering van w e binnen de 
gemeente en is het we beleid verslapt. Op dit moment is er een doorstart 
gemaakt en zullen diverse werkgroepen, onder regie van de gemeente, 
verschillende belangrijke aspecten van w e weer oppakken. Hiervoor zijn al twee 
bijeenkomsten georganiseerd. Deze waren zowel gericht op een hernieuwde 
kennismaking tussen de betrokken partners, als op het geven van het startschot 
om weer vol goede moed aan de slag te gaan. 
Er zijn startdocumenten gemaakt, waarin is aangegeven aan welke (wettelijke) 
indicatoren uit het w e kader gewerkt móet worden en welke prioriteiten hierbij 
gesteld worden. Ook zijn er projectplannen, waarin de gemeente de lijnen heeft 
uitgezet om tot daadwerkelijke verbeteringen van w e in de gemeente 
Ridderkerk te komen. In de werkgroepen zullen deze projectplannen verder 
uitgewerkt en uitgevoerd worden. 
Met deze voortvarende stappen en nieuw elan heeft de gemeente de regie 
teruggepakt, zowel op beleidsniveau, als op uitvoeringsniveau. 

2a en 2b GGD toezicht en vve-subsidiekader 
Op beide onderdelen had de gemeente al in 2012 een voldoende. Ook nu 
voldoet de gemeente hier aan. Dat betekent dat de gemeente heeft geregeld dat 
de GGD de basiskwaliteit van de voorscholen beoordeelt. Dit betreft de 
basiskwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (art. 
1.50 en 2.6) en de eisen aan de voorschoolse educatie (art. 1.50b en 2.8, en het 
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie). 
De gemeente heeft ook een specifiek vve-subsidiekader, waarin is aangegeven 
wat de gemeente van de instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
verwacht op het gebied van we . Hierdoor is voor de gemeente duidelijk of alle 
we-instellingen voldoen aan de voorwaarden, zoals aangegeven in de wet. 

t 
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CONCLUSIES 

De inspectie heeft op het niveau van de gemeente het beleid voor de voor- en 
vroegschoolse educatie in de gemeente Ridderkerk beoordeeld. Dit vanwege 
mogelijke risico's ten aanzien van de uitvoering van wetteli jke eisen betreffende 
voor- en vroegschoolse educatie. 

Conclusies gemeenteli jk w e - b e l e i d 
Naar aanleiding van de informatie die de gemeente Ridderkerk in januari 2014 
heeft geleverd via de digitale vragenlijst, signaleerde de inspectie enkele risico's 
in de wetteli jke uitvoering van w e . In de vragenlijsten werd aangegeven dat er 
werkgroepen zouden starten die deze tekortkomingen zouden aanpakken. Na 
gesprekken met de gemeente in september 2014 bleek dat de gemeente er 
onvoldoende in geslaagd was te voldoen aan de wettelijke taken op het gebied 
van w e . Bovendien heeft het meer dan een ha l f jaar ontbroken aan regie en 
beleidsvorming vanuit de gemeente. Hierdoor kent de gemeente op dit moment 
nog enkele belangrijke tekortkomingen. 

De gemeente heeft deze tekortkomingen onderkend en is vanaf september volop 
in actie gekomen. Betrokken partners zijn bij elkaar gebracht en er zijn nieuwe 
plannen ontwikkeld om in korte t i jd zowel te voldoen aan de wettelijke 
vereisten, als aan de meer inhoudelijke verbetering van de kwaliteit van w e in 
Ridderkerk. De gemeente neemt hierin duidelijk het voortouw, maar betrekt 
de uitvoerende partners hier actief in. Dit geeft de inspectie het vertrouwen dat 
Ridderkerk nu een goede doorstart heeft gemaakt en binnen korte t i jd aan de 
wettelijke uitvoering van w e kan voldoen. 

Een belangrijke positieve factor hierbij is het feit dat door de betrokken partners 
is aangegeven dat de w e ontwikkelingen op de diverse w e locaties niet hebben 
stilgestaan, ondanks het ti jdelijk ontbreken van regie vanuit de gemeente. Dit 
wordt bevestigd door de GGD, die op alle we-kinderdagverbl i jven en w e -
peuterspeelzalen de basisvoorwaarden voor voorschoolse educatie heeft 
onderzocht. Op geen enkele locatie komen op dit gebied tekortkomingen voor. 

Verbeterafspraken (1 ) 
l a3 Toeleiding 
l a9 Resultaten 
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Verbeterpunten (2 ) 
l a 2 Bereik 
l a 4 Ouders , 
l a5 Integraal w e programma 
l a 7 Interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen 
l c Systematische evaluatie en verbetering van w e op gemeentelijk niveau 

Voldoende oordelen (3 ) 
l a l Doelgroepdefinitie 
l a6 Externe zorg 
l a8 Doorgaande lijn 
l b Vve-coördinatie op gemeentelijk niveau 
2a GGD rapporten 
2b Gemeentelijk subsidiekader 

Vervolgafspraken: 
• Uitvoeren Verbeterafspraken (1) 

Eind april heeft de gemeente afspraken gemaakt met de betrokken 
partners over de wijze waarop kinderen toegeleid worden naar w e op 
voorscholen. Deze afspraken zijn vastgelegd en de betreffende 
documenten worden uiterlijk eind april 2015 aan de inspectie toegestuurd. 
Daarnaast is duidelijk op welke wijze geregistreerd wordt welke kinderen 
in aanmerking komen voor een w e plaats volgens de doelgroepdefinitie 
van de gemeente (indicatiestelling) en of deze kinderen daadwerkelijk 
deelnemen aan een w e voorschool. 

Eind april heeft de gemeente met schoolbesturen en instellingen voor 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk afspraken gemaakt over wat de 
resultaten van w e moeten zijn. Tevens is aangegeven op welke wijze dit 
gemeten gaat worden en hoe de (voor- en) vroegscholen hun gegevens 
aan de gemeente aanleveren om de resultaten te monitoren. Deze 
afspraken zijn vastgelegd en de betreffende documenten worden uiterlijk 
eind april 2015 aan de inspectie toegestuurd. 

• Signaalgestuurd toezicht: de.inspectie zal begin 2015 opnieuw een 
vragenlijst sturen naar de middelgrote en kleine gemeenten en een 
inschatting maken van mogelijke risico's. Tevens worden daarbij de 
uitkomsten van eventuele locatieonderzoeken meegenomen! Op grond 
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