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Onderwerp: stand van zaken peuteropvang  
Portefeuillehouder: wethouder Sluiter  
Datum: 19 januari 2021  

 

Kennis te nemen van 
1. De stand van zaken onderwijsachterstandenbeleid Doetinchem 2019-2022. 

 
Context 
U heeft in oktober 2019 het geactualiseerde beleid voor het onderwijsachterstanden 
beleid vastgesteld zoals opgenomen in het plan “onderwijsachterstanden beleid 
Doetinchem 2019-2022” (zie bijlage 1). Naast de voortzetting van thema’s uit het 
bestaande beleid is het plan uitgebreid met een aantal wettelijke thema’s. Verder is een 
innovatiebudget benoemd voor activiteiten gericht op preventie en gerelateerd aan het 
onderwijsachterstanden. Hiervoor zijn in het plan een aantal bestedingen genoemd, onder 
andere;  

- Peutermonitor (non)bereik) 
- bevordering van de doorgaande lijn peuteropvang en basisonderwijs 
- bevordering van de ouderbetrokkenheid 

 
Kernboodschap 
De stand van zaken op dit moment: 
 

1. Peutermonitor 
De Peutermonitor is geïmplementeerd. De gegevens van de betrokken partijen worden 
per kwartaal geüpload. Door de Peutermonitor hebben zowel de gemeente als 
peuteropvangaanbieders en Yunio (indiceerder VVE) zicht op het bereik en non-bereik van 
de VVE peuters. Ook kunnen we als gemeente in een vroeg stadium zien of de 
toegekende subsidie dat als voorschot wordt uitbetaald realistisch is en we kennen de 
exacte verdeling in subsidie voor de reguliere peuter en de geïndiceerde (VVE) peuter.  
 
De Peutermonitor brengt alle informatie, die door de peuteropvangorganisaties, Yunio en 
de gemeente wordt geleverd, bijeen in een beveiligde datakluis. Daar worden alle 
ingevoerde gegevens over de peuters in de gemeente gecontroleerd, met elkaar 
vergeleken en in anonieme data omgezet. Vervolgens wordt deze data voor 
geregistreerde gebruikers beschikbaar gemaakt in overzichtelijke dashboards. Deze 
informatie over het peuteraanbod, het peuterbereik en de financiën is dus in één 
oogopslag beschikbaar. Ook kunnen we in de Peutermonitor zien wat het gemiddelde 
aantal uren is dat door ouders wordt afgenomen (zie bijlage 2). Zo biedt de Peutermonitor 
op elk gewenst moment een heldere kijk op het onderwijsachterstandenbeleid. 
 

2. Bevordering doorgaande lijn peuteropvang en basisonderwijs 
Een subgroep van de reguliere werkgroep VVE heeft dit onderwerp verder uitgewerkt. 
Van de peuteropvang locaties en basisscholen wordt verwacht dat ze extra inzet plegen op 
de coördinatie tussen voor- en vroegschool. Er worden kwantitatieve resultaatafspraken 
gemaakt op verschillende onderdelen. Er wordt een vragenlijst gemaakt om uit te vragen 
bij voor- en vroegschool. Er is gekozen om deze vragenlijst zelf door de werkgroep te 
laten maken, om zo een volledig beeld te krijgen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. 
De eerste resultaten worden besproken in het bestuurlijk overleg OAB van 21 januari 2021.  
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3. Bevordering ouderbetrokkenheid / scholing methodiek Speelschakel 

De sub werkgroep doorgaande lijn heeft dit punt uitgewerkt. Een deel van de 
medewerkers van de peuteropvang is afgelopen jaar door IJsselgroep geschoold in de 
methodiek Speelschakel met betrekking tot de ouderbetrokkenheid. De werkgroep heeft 
met elkaar besproken wat er nodig is om de kracht van de speelschakel en 
ouderbetrokkenheid door te zetten tot en met groep 2. Er is gekozen voor intervisie 
tussen collega’s. Dit wordt gezamenlijk opgezet om zo deze werkwijze binnen de 
gemeente Doetinchem te verspreiden. Er wordt gestart met twee intervisiemomenten die 
geleid worden door Kijk-Mij-Nou! (praktijk voor systeem pedagogische ondersteuning). 
 

4. Peuterzomerspelen 
In opdracht van de gemeente Doetinchem/werkgroep VVE is het project 
Peuterzomerspelen tot stand gekomen. In de zomer van 2020 zijn de eerste 
Peuterzomerspelen gehouden. Het doel hiervan is de doorgaande leerlijn voor de peuters 
te continueren in de zomervakantie. Er is gebleken dat een zomerstop van zes weken 
achtereenvolgend te veel is voor kinderen met een (taal)achterstand/VVE indicatie, ook 
naast het huidige 16 uur VVE aanbod per week. 
 
Het doel was de doorgaande leerlijn ook in de zomer/vakantieperiode voort te zetten 
middels Peuterzomerspelen. Uit de bevindingen blijkt dat deze kinderen in deze 
zomerperiode niet stil zijn blijven staan in hun ontwikkeling. Ze zijn zelfs vooruit gegaan. 
Waar eerder vaak achteruitgang werd ervaren wanneer kinderen na 6 weken vakantie 
weer starten op de peuteropvang, wordt nu stabilisatie gezien en zelfs ontwikkeling in 
groei. Er heeft op allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden een vooruitgang 
plaatsgevonden. Kinderen zijn na de Peuterzomerspelen ook gerichter gestart aan het 
‘reguliere’ aanbod VVE. Het heeft dus een grote toegevoegde waarde om dit extra 
aanbod, Peuterzomerspelen, in navolgende jaren te blijven aanbieden. 
 

5. Extra inzet in wijken met een grote populatie kinderen met een (taal)achterstand 
en zorgvragen 

In februari 2020 zijn afgevaardigden vanuit de kinderopvang, onderwijs en de gemeente 
in gesprek gegaan om beleid te ontwikkelen voor de zware doelgroep locaties. De zware 
doelgroep locaties hebben veel VVE geïndiceerde zorg peuters met ondersteuningsvragen 
vanuit een complexe gezinssituatie, vluchteling gezinnen, gedragsvraagstukken en andere 
ontwikkelingsproblematiek. De sociale woning bouw in desbetreffende wijken speelt 
hierin ook een rol. 
 
Daarnaast zijn er aantal peuteropvang locaties die wij in Doetinchem hebben vastgesteld 
als ‘zware doelgroep locaties’. Deze locaties komen middels de Peutermonitor naar voren. 
Vast staat dat Wijk Noord (PSG Klein Hagen en PSG Het Noorderlicht, Spelenderwijs) en 
Overstegen (POV Onderdeurtje, Humankind) al langer meer hulpvragen hebben rondom 
gezinnen en kinderen. Daarnaast zijn in de wijk de Bloemenbuurt (Zonneboom en POV de 
Zon) en Gaanderen (POV Kruimeltje, Humankind) ook meer hulpvragen gekomen. Bij de 
laatst genoemde locaties zijn de aantallen in Vve meer fluctuerend, maar zeker ook zware 
doelgroep locaties. Vanuit de werkgroep zijn zowel knelpunten als oplossingen voor de 
knelpunten geformuleerd. Hier wordt op dit moment nog verder aan gewerkt.  
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6. Preventief aanbod bibliotheek 
Bekostiging van activiteiten van de bibliotheek vanuit de OAB middelen. De 
subsidieaanvraag voldoet aan de doelstellingen vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. 
De subsidieaanvraag bedraagt in totaal €46.627, -. In dit bedrag zijn de kosten opgenomen 
voor een boekstartcoach, voorleesexpres, boekenpret en themakisten. 
 

Financiën 
Per 2019 is de nieuwe gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) periode 
ingegaan. Het Rijk heeft de gemeenten een aantal nieuwe/aanvullende eisen opgelegd 
voor deze periode. Daarnaast zijn de indicatoren voor de berekening van de doeluitkering 
gewijzigd. Dit heeft als gevolg gehad dat de uitkering is verhoogd van € 252.000 naar  
€ 1.376.415 per 2021. In verband met deze wijzigingen was het noodzakelijk het 
beleidskader te actualiseren. Omdat de aanvullende eisen van het Rijk pas per 1 augustus 
2020 hoefden te worden geëffectueerd en 2019 is gebruikt voor de actualisering van het 
beleid is de ontvangen doeluitkering in 2019 maar deels besteed. Middelen mogen echter 
gedurende de hele OAB periode (2019-2022) ingezet worden.  

 
Deze verhoging betekent dat de landelijke GOAB-middelen op dit moment voldoende zijn 
om de bestaande en nieuwe taken voor de voor- en vroegschoolse educatie uit te voeren. 
De rijksmiddelen GOAB zijn geoormerkt, dat wil zeggen dat als er na de huidige periode 
(2019-2022) budget niet uitgegeven is, dit moet worden terugbetaald aan het Rijk.  
 
I.v.m. de bovengenoemde verhoging van de rijksmiddelen is bij de ombuigingen besloten 
het door de gemeente structureel begrote bedrag van € 494.000 voor de uitvoering van de 
voor- en vroegschoolse educatie vrij te laten vallen.  
 
Overzicht uitgaven: 
 

 2019 2020 2021  

Inkomsten      

Uitkering  €  1.143.278,00 €  1.355.652,00  € 1.376.415,00 * 

     

Uitgaven     

Peutermonitor  € 22.308 € 16.606 €  20.595,59  

Peuterzomerspelen n.v.t. €  42.451,00   €  50.000,00 ** 

Zomerschool  n.v.t.  n.v.t.  pm  

Schakelklassen   €  42.187,50 €    42.187,50 *** 

Doorgaande lijn n.v.t.  n.v.t.  €  119.000,00  

Loc. Zware 
doelgroepen  

n.v.t.  n.v.t.  €    57.000,00 **** 

Kosten externe 
adviseur 

€ 55.903 €  14.332  ***** 

Kindgebonden 
subsidies 
(wettelijke kosten) 

€ 525.257 €  656.307 €  815.921,00 ****** 

Preventief aanbod 
bibliotheek  

n.v.t.  n.v.t.  €    46.627,00 ******* 
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Totaal uitgaven  € 603.498 € 771.883,50 € 1.151.331,09  

     

Saldo  € 539.780 € 583.768,50 € 225.083,91  

 
*               2019 en 2020 zijn definitief, 2021 is voorlopig  
**             2020 vastgesteld, 2021 is een schatting wanneer het aantal locaties wordt  
                 uitgebreid zullen de kosten hoger zijn 
***           betreft subsidie schooljaar 2020-2021 (aanvraag 2021-2022 nog niet bekend)  
****         zware doelgroep locaties    
*****       i.v.m. het onverwachts uitvallen van de beleidsmedewerker kinderopvang en de  
                 wettelijke veranderingen is gebruikt gemaakt van een externe adviseur 
******     2019 is definitief vastgesteld, 2020 is op basis van de verwachting uit de  
                 Peutermonitor, 2021 is op basis van de verleende subsidie 
*******   boekstart coach, voorlees expres, boekenpret en themakisten  
 
 
 
Bijlagen 

1. onderwijsachterstanden beleid Doetinchem 2019-2022 
2. bijlage 1 - ‘Peutermonitor gemiddelde uren per week’ 

 


