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1. Voorstel 
De raad wordt gevraagd het meerjarenplan ‘Onderwijsachterstandenbeleid; Voor- en 
Vroegschoolse Educatie gemeente Ridderkerk 2011-2014’ vast te stellen.  
 
 
2. Aanleiding 
Vanaf 2000 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap substantiële budgetten 
beschikbaar gesteld voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De doelstelling van dit beleid was om 
uiteindelijk alle kinderen in een achterstandssituatie te bereiken en op deze wijze de achterstand 
op taal en ontwikkeling aanzienlijk te verkleinen. De eerste VVE-regeling is van kracht geworden in 
april 2000. 
 
Vanaf 2000 is er ook binnen de gemeente Ridderkerk gekeken op welke manier gewerkt kan 
worden met Voor- en Vroegschoolse Educatie. In de periode 2006 tot en met 2010 is het 
projectplan Voor- en Vroegschoolse Educatie daarbij leidend geweest.  
 
Directe aanleiding voor het formuleren van nieuw beleid voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie 
binnen Ridderkerk zijn de veranderingen op grond van de invoering van de Wet 
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) en de start van de nieuwe periode 
onderwijsachterstandenbeleid 2011 tot en met 2014 per 1 januari 2011. 
 
3. Aspecten 
 
De Wet OKE beoogt de gemeentelijke regiefunctie te versterken en geeft gemeenten de opdracht 
om zorg te dragen voor de volgende vier punten: 
 afdoende kwaliteit van het regulier peuterspeelzaalwerk; 
 een dekkend en hoogwaardig aanbod van VVE in de voorschoolse periode; 
 toezicht en handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen en voorschoolse educatie; 
 het voeren van jaarlijks overleg binnen de gemeente en het maken van afspraken over 

kernpunten van Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
 

Als uitvloeisel van de Wet OKE houdt de Inspectie voor het Onderwijs toezicht op Voor- en 
Vroegschoolse Educatie. Dit doet de Inspectie door bij de VVE-locaties in alle gemeenten een 
bestandsopname te houden. Deze bestandsopname gaat in 2011 of 2012 plaatsvinden in 
Ridderkerk. Op basis van de uitkomsten van deze bestandsopname worden actieplannen 
opgesteld, zowel gemeentebreed als per VVE-aanbieder. In de periode 2011 tot en met 2014 zal 
uitvoering worden gegeven aan deze actieplannen, zodat de gemeente Ridderkerk voldoet aan de 
wettelijke verplichtingen.  
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Daarnaast zal in de periode 2011 tot en met 2014 ook gewerkt worden aan de volgende 
speerpunten, te weten: 
 de jonge risicopeuter; 
 ouderkamers; 
 VVE in de Brede School; 
 kwaliteit in VVE; 
 investeren in doorgaande lijn; 
 Lezen Oké!; 
 VVE beweegt zich digitaal; 
 de invoering van het overdrachtsdocument ‘Van Klein naar Groot’. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
In het meerjarenplan zijn de speerpunten op hoofdlijnen beschreven. Jaarlijks vindt een 
concretisering plaats, waarbij per speerpunt wordt aangegeven wat komend jaar gedaan gaat 
worden, wat de planning is, wat de deadlines zijn et cetera. Deze jaarlijkse concretisering wordt 
vastgesteld door het college van B&W. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Op basis van het Besluit van 23 augustus 2010, houdende regels met betrekking tot specifieke 
uitkeringen ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011 - 2014, ontvangt 
de gemeente Ridderkerk jaarlijks een bedrag van € 464.536,88. Uitgangspunt blijft dat de totale 
maximale uitgaven gelijk zijn met de ontvangen rijksbijdrage. 
 
In paragraaf 4.2 van het meerjarenplan ‘Onderwijsachterstandenbeleid; Voor- en Vroegschoolse 
Educatie gemeente Ridderkerk 2011-2014’ is een kostenoverzicht opgenomen.  
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