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Aan College van B&W
Graag willen wij onze waardering uitspreken voor het beleidsplan "Voor- en vroegschoolse
educatie 2023-2026". Zowel qua proces als inhoudelijk.
Qua adviesproces zijn wij zijn als adviesraad op diverse momenten betrokken geweest en vanaf
april 2022 bijgepraat/gemaild over de totstandkoming van dit beleidsplan. Zo hebben wij als
werkgroep jeugd binnen de adviesraad onze inbreng en opmerkingen volop kunnen geven.
Als werkgroep jeugd hebben wij o.a. de hulp van een tweetal deskundige schilleden ingeroepen en
hebben wij gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van scholen, kinderopvang en ouders uit
de doelgroep.
In het proces zijn diverse onderwerpen aan bod geweest en zijn er vragen gesteld over
onderwerpen als de effecten van de coronacrisis, ouderbetrokkenheid, wachtlijstproblematiek en
ontwikkeling van het aantal kinderen met een VVE-indicatie.
Aan de hand van het conceptbeleidsplan zijn door de adviesraad vragen gesteld over de wijze van
monitoring, mogelijkheden voor groepsverkleining, het betrekken van ouders bij taalontwikkeling
en de afhankelijkheid van voldoende personeel. Onze vragen zijn door de betrokken
beleidsambtenaar goed beantwoord.
Inhoudelijk zijn wij positief over de wijze waarop de gemeente Venray de afgelopen jaren invulling
heeft gegeven aan het VVE-beleid. Er is de afgelopen jaren extra (bovenwettelijk) geïnvesteerd in
voor- en vroegschoolse educatie en behalve taalachterstanden worden ook
ontwikkelingsachterstanden van kinderen meegenomen. Daar kiest niet iedere gemeente voor.
Verder constateren wij dat de samenwerking met scholen en kinderopvang goed verloopt.
Ook zijn wij positief over het feit dat de gemeente Venray extra financiële middelen beschikbaar
stelt doordat er een reserve is opgebouwd. Waardoor is er meer ruimte is om in de komende
beleidsperiode aanvullende VVE-activiteiten te bekostigen.
We hebben nog een paar aandachtspunten.
• In het beleidsstuk wordt aangegeven dat de doorgaande lijn goed geborgen moet worden
en dat de partners de doorgaande ontwikkelingslijn goed delen met elkaar. Gebruik de
BCO monitor niet als afrekeninstrument maar gebruik het voor de kwaliteit dialoog met de
VVE partners. Positief hierbij is de inzet van de voorschools IB-er die in de afgelopen
periode van grote meerwaarde is geweest.
• Probeer, waar nodig de groepsgrootte te verkleinen wanneer er veel kinderen in een groep
zitten met een VVE indicatie. Wat gelukkig goed te realiseren is door de extra financiële
middelen die beschikbaar komen.
• Aandacht voor personeelstekorten blijft een belangrijk punt. Dit punt heeft gelukkig de
volle aandacht van de gemeente Venray. We zien dat de gemeente vanuit maatwerk en
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coulance mee wil denken met de kinderopvang aanbieders daar waar zich knelpunten
voordoen.
Toets het beleid wat betreft de ouder inbreng/ verantwoordelijkheid. Het voorstel
educatief partnerschap met ouders, waaronder Spel aan Huis en boekstart, staat als een
huis maar waar nodig zullen er op maat gemaakte afspraken goed nageleefd moeten
worden door ouders.

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het beleidsplan Voor- en Vroegschoolse
Educatie 2023-2026.
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein, werkgroep Jeugd
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