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College van Burgemeester en Wethouders 
van de Gemeente De Bilt 
T.a.v. mevr. Drs. A. Brommersma en mevr. Drs M. Bakker 
Postbus 300 
3720 AH Bilthoven 
 
        De Bilt, 17 december 2020 
 
Geacht College B&W gemeente De Bilt,  beste Anne en Madeleine  

Hierbij zenden wij u de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt op de conceptnota 
Onderwijsachterstandsbeleid (OAB). 

Algemeen: 

Het is fijn dat u uw ambities heeft beschreven en dat er (aanvullend?) VVE (Voor- en Vroegschoolse 
Educatie)-beleid is geformuleerd. Wat wij missen is een terugblik op en evaluatie van het gevoerde 
beleid in de afgelopen jaren.  
Vraag 1: Heeft er een evaluatie plaatsgevonden en zo ja, wat zijn daarvan de uitkomsten?  
 
In deze nota komen veel afkortingen voor die het lezen van de nota door niet volledig ingewijden 
bemoeilijken.  
Vraag 2: Kan er een verklarende woordenlijst worden toegevoegd? 
 
Inhoudelijk: 

1. De vrolijke foto op de voorkant van de nota lijkt ons niet geheel aan te sluiten bij de 
doelgroep waarover deze nota gaat. 
 

2. Onderwijsachterstand kan ook het gevolg zijn van fysieke of verstandelijke beperkingen. 
Deze groep kinderen komt in uw nota niet voor.  
Advies 1: Formuleer ook onderwijsachterstandsbeleid voor kinderen met een fysieke of 
(licht) verstandelijke  beperking.  
 

3. Wij missen de inbreng van de maatschappelijke partners op dit beleidsterrein. Onzes inziens 
wordt beleid en de uitvoering ervan sterker als de gemeente samen met de 
uitvoeringspartners passende (resultaat)afspraken maakt.  
Vraag 3: Zijn de maatschappelijke partners betrokken bij de opstelling van deze nota? Als het 
antwoord nee is : Vraag 3b: hoe betrekt u in het vervolgtraject op deze beleidsnota de 
uitvoerende partners in het tot stand komen van het beleid.   
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4. Het onderscheid tussen ambities en doelstellingen is moeilijk te achterhalen. In de nota 
ontbreken kwantitatieve doelstellingen, cijfers en meetbare resultaatinspanningen. Dit 
bemoeilijkt evaluatie van het gevoerde beleid. Wanneer doen we het goed? Loopt e.a. 
volgens verwachting, moeten en kunnen we bijsturen?  
Advies 2: Concretiseer de ambities in kwantitatieve doelstellingen en bouw 
evaluatiemomenten op zodanige wijze dat tussentijdse bijstelling van beleid mogelijk is.  
In het afgelopen schooljaar namen 57 kinderen deel aan VVE. Verwacht u een toename (o.a. 
door de coronapandemie) of afname van dit aantal? 
Advies 3: Neem cijfers op over het aantal kinderen dat gebruik maakt en/of naar verwachting 
zal gaan maken van VVE.  

 
 

5. De praktische organisatie van VVE is in handen van de kinderopvangorganisatie die deze 
aanbiedt. Als eindverantwoordelijke voor VVE moet de gemeente een goed inzicht hebben in 
de kwaliteit van het gebodene. De GGD toetst de kwaliteit, leerkrachten zijn voor zover wij 
weten niet betrokken.  
Advies 4: Betrek leerkrachten bij de beoordeling van output en de kwaliteit van het VVE. 
 

 
6. In het hoofdstuk Financiële Kaders is opgenomen dat de kosten van een kindplaats zijn 

gebaseerd op 16 uur VVE per week, 40 weken per jaar, € 10,- per uur = € 6.400,- per jaar.  
Op grond van het bedrag van €10,- per uur veronderstellen wij dat er sprake moet zijn van 
een minimale groepsgrootte van kinderen die VVE aangeboden krijgen. Lukt dit in de praktijk 
ook in de kleine kernen van de gemeente?  
Vraag 4: Krijgen alle kinderen die geïndiceerd worden voor VVE dit aangeboden in de eigen 
omgeving (lees woonkern)?  

 
 

7. Wij missen in de nota aandacht voor preventie: hoe voorkom je dat kinderen een taal- c.q. 
onderwijsachterstand oplopen. Onzes inziens is hier winst te boeken door bv nauwere 
contacten tussen de GGD en maatschappelijke organisaties als Vluchtelingenwerk, de 
Bibliotheek etc. 
Advies 5: Besteed in de nota aandacht aan preventie. 

 
 

8. De hardheidsclausule: 
Vraag 5: Wie kan hierop een beroep doen? Wie legt een kwestie voor aan B&W? Op welke 
gronden wordt er gehonoreerd c.q. afgewezen?  
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Tot slot: 
Uw opmerking over het belang van een warme overdracht van alle peuters aan de leerkracht binnen 
het basisonderwijs ondersteunen wij van harte. Veiligheid en bescherming zijn kernwoorden in alle 
aspecten van jeugdbeleid. 
 
         
Wij hopen u hiermee voor dit moment naar behoren te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie 
met belangstelling af. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 

 
 
Hans Voogt 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein De Bilt 


