
Raadsvraag 368 24 november 2013: 

Kwaliteit Voor- en vroegschoolse educatie in Leudal 

 

De PvdA hecht grote waarde aan goed onderwijs voor o.a. kinderen in Leudal. Daar waar kinderen 

een 'achterstand' hebben, dient er ingezet te worden op het opheffen van deze achterstand. Voor- 

en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust 

voor een soepele instroom in het basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen achterstand op te 

lopen. Onderstreept het college, net als de PvdA, het belang van VVE? Is het College het dan ook met 

ons eens dat rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld, ingezet dienen te worden voor 

VVE-activiteiten?  

Medio 2012 heeft de inspectie geconstateerd dat Leudal op het terrein van VVE (vroeg- en 

voorschoolse educatie) in gebreke is, zie "de kwaliteit van vve in de gemeente Leudal in 2012". Op 

pagina 15 van de rapportage worden de conclusies aangegeven, alsook wat gedaan dient te voor 1 

juni 2013. Zoals aangegeven worden heeft de inspectie Leudal de tijd gegeven om zaken op orde te 

brengen. Inmiddels is deze periode ruimschoots voorbij en de vraag is wat het college in de 

afgelopen periode met het inspectierapport heeft gedaan en op welke wijze de aanbevelingen van de 

inspectie zijn opgevolgd? Een van de aanbevelingen was, het komen tot beleid op het terrein van 

VVE. Welke initiatieven zijn hier al dan niet samen met andere betrokken partijen in ondernomen? 

Is het al bekend wat de bevindingen van de inspectie zijn over de huidige situatie (mede n.a.v. de 

mogelijke acties van het college) m.b.t. de VVE in Leudal? 

 

Mart Janssen 

PvdA 

 

  

Antwoord van het college: 

“De gemeente Leudal beschikt (nog) niet over VVE-beleid omdat hiertoe slechts een geringe 

aanleiding is. Door contractsubsidiëring is het peuterspeelzaalwerk in Leudal gegund aan Hoera 

kindercentra. De stichting Hoera werkt nauw samen met kinderopvang en basisschool en voert een 

gedegen pedagogisch beleid, waarin ook aandacht is voor VVE. Onlangs is vanuit Hoera voor Leudal 

een VVE brochure ontwikkeld waarin in heldere en eenvoudige taal wordt uitgelegd aan ouders wat 

het belang is van het peuterprogramma (peuterspeelzaal). Deze brochure wordt door de JGZ 

verpleegkundigen uitgereikt tijdens het spreekuur op het consultatiebureau wanneer een kind bijna 

2 jaar wordt. Deze brochure is in concept klaar, de definitieve versie zal nog voor de kerst gedrukt 

worden. 

 Voor de toekomst zal de gemeente, in nauw overleg met de samenwerkingspartners, kijken naar de 

mogelijkheden om VVE beleid voor Leudal uit te werken.” 

 

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Vve-rapporten/leudal/de-kwaliteit-van-vve-in-leudal.pdf

