
 
 

 

 
 

Vragenformulier      
 
datum: 14 juli 2020 
Vragensteller: Everdien Berendsen  
Fractie: CDA 
Raadsvoorstelnr: 
Onderwerp: VVE gelden voor Drempt 
Beantwoording aan: Raads- en commissieleden / alleen vragensteller * 

 
Inleiding: 
Uit de Gelderlander van 8 juli verneemt het CDA dat de gemeente Bronckhorst 
eenmalig 46.000 euro VVE steun biedt aan de peutergroep in Drempt ter voorkoming 
van taalachterstand. 
 

Vraag (bestuurlijk/technisch) 
Wat is de beweegreden dat er voor deze peutergroep extra geld beschikbaar wordt 
gesteld? 
Zijn er signalen of verzoeken uit het werkveld bij de gemeente neergelegd? 
Zo ja welke en door wie. 
Antwoord: 
 
De gelden die we beschikbaar stellen vallen onder het beleid in het bestrijden van 
onderwijsachterstanden. Het is geen extra geld dat wij beschikbaar stellen. Zij komen op 
basis van geldend beleid in aanmerking voor deze bijdrage. Het verschil zit hem wel in de 
garanstelling van dit maximale bedrag, om de opstart van de peutergroep te kunnen 
garanderen. Normaal gesproken wordt het subsidiebedrag verrekend op basis van 
daadwerkelijk gebruik van de peuteropvang.  
 
Vanuit het werkveld (basisschool) kwamen bij ons signalen binnen over een grote groep 
kinderen die met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand startten op de basisschool in 
Drempt. Op basis van dit signaal namen we als gemeente het initiatief om met de partners te 
kijken waar deze taal- en ontwikkelingsachterstand vandaan kwam. Zo is er een werkgroep 
ontstaan met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau, een sociaal consulent, 
basisschool De Klimtoren, Stichting SpelenderWijs en beleidsmedewerkers van de 
gemeente. Deze werkgroep heeft een plan van aanpak gemaakt om te kijken wat er nodig is 
om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen.  
 
Op basis van dit plan van aanpak is samen met Stichting SpelenderWijs gekeken of er een 
peutergroep gestart kan worden in Drempt. Een aantal jaar geleden is daar de peuteropvang 
gesloten. De kinderen die dit nodig hebben (de jeugdverpleegkundige van het 
consultatiebureau beoordeeld dit), komen niet altijd terecht op de peuteropvang die zorgt 
voor extra taal- en ontwikkelingsondersteuning. De basisschool in Drempt merkt dat er 
kinderen hierdoor een taal- en ontwikkelingsachterstand oplopen. Met de peuteropvang in 
Drempt beogen we dat deze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zonder taal- en 
ontwikkelingsachterstand op de basisschool kunnen beginnen.  
 
Om in te spelen op de huidige situatie op de basisschool in Drempt heeft Stichting Ijsselgraaf 
een taalschakelklas opgestart. In deze taalschakelklas krijgen circa 20 kinderen extra 
taalonderwijs. We dragen hier als gemeente aan bij. De overweging hiervoor is dat het gaat 



 
 

 

om een relatief grote groep kinderen van de totale schoolpopulatie en deze extra voorziening 
(taalschakelklas) nodig is om deze kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling.  
 
Deze acties zijn gericht op het onderwijs en de taal- en ontwikkeling van kinderen. Deze 
acties zijn onderdeel van het plan van aanpak dat in een breder perspectief kijkt naar de 
samenleving in Drempt.  
 

Vraag (bestuurlijk/technisch) 
Waarvoor is deze eenmalige financiële steun bedoeld? 
Wat wordt er met deze gelden gedaan? 
Antwoord: 
 
De garanstelling van dit maximale bedrag zorgt ervoor dat SpelenderWijs een peutergroep 
kan starten in Drempt. Vanwege de extra kosten die gemaakt worden om de peuteropvang 
te starten is deze garantstelling gegeven. De peuteropvang biedt kinderen extra aandacht in 
de taal en ontwikkeling.  
 

Vraag (bestuurlijk/technisch) 
Is er gemeente breed gekeken naar VVE en de eventuele behoeftes? 
Zo ja, wat zijn de bevindingen gemeente breed en waarom is er gekozen voor Drempt? 
Antwoord: 
 
We bespreken het onderwijsachterstandenbeleid 2 keer per jaar tijdens het LEA overleg 
(Lokaal Educatieve Agenda, een overleg met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties). 
We bespreken dan onder andere wat er nodig is om de doorgaande leer- en ontwikkellijn te 
verbeteren.  
 

Vraag (bestuurlijk/technisch) 
Vooruitlopend op de meer jaren onderwijsbegroting dit najaar, is er een eenmalige een 
injectie gedaan om VVE voor deze peuters in Drempt mogelijk te maken. 
Hoe moeten wij dit zien in het grote geheel, qua gelijke kansen voor alle kinderen en 
voor continuering van VVE in Drempt en elders. 
 
Antwoord 
We ontvangen vanuit het Rijk een specifieke uitkering om onderwijsachterstanden te 
bestrijden. We zetten de Rijksbijdrage in om de de peuteropvang en VVE te financieren. We 
gaan hiervoor uit van de vraag naar peuteropvang.  
 

Vraag (bestuurlijk/technisch) 
Wat is het VVE beleid in de gemeente Bronckhorst, graag de actuele beleidsstukken 
toevoegen  
Antwoord: 
 
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bronckhorst/CVDR62777
4/CVDR627774_1.html  
 

Vraag (bestuurlijk/technisch) 
 
Antwoord: 
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