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Inleiding  

Voor u ligt het beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid en voorschoolse voorzieningen Delft 

2019-2022. Het beschrijft de wijze waarop de gemeente, met haar partners1, in de komende 

beleidsperiode invulling geeft aan het onderwijsachterstandenbeleid in Delft. Dit beleidskader maakt 

onderdeel uit van de strategische onderwijsagenda 2019-2022. Hieronder leest u kort iets over het 

doel van onderwijsachterstandenbeleid, de aanleiding voor dit nieuwe beleidskader en de opbouw 

van het kader. 

Klaar voor de start…  

Ieder kind heeft gaven en talenten. Het is belangrijk dat ieder kind, ongeacht in welke omgeving hij of 

zij opgroeit, de kans krijgt deze gaven en talenten tot bloei te laten komen. Daarvoor moeten 

kinderen de kans krijgen om zich vanaf jonge leeftijd goed te ontwikkelen. De omgeving van een kind 

zou hierin nooit een belemmering mogen zijn. Niet ieder kind heeft dezelfde uitgangspositie bij de 

start van de basisschool en dit kan een negatieve invloed hebben op de wijze waarop een kind school 

doorloopt. Met scholen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties werkt de gemeente samen 

om de onderwijskansen van kinderen met een minder gunstige uitgangspositie te vergroten. Scholen 

en gemeenten ontvangen hiervoor middelen vanuit het Rijk. 

Elementen van dit beleidskader 

 Voor- en vroegschoolse educatie 

In het onderwijsachterstandenbeleid neemt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een 

belangrijke plaats in. VVE is erop gericht om peuters en kleuters met een risico op 

onderwijsachterstand zo goed mogelijk toe te rusten voor de ‘start’ in groep 3 van de 

basisschool. Dit gebeurt in de voorschoolse periode (van 2,5 tot 4 jaar) en in de vroegschoolse 

periode (groep 1 en 2 van de basisschool.) De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren 

van het aanbod van voorschoolse educatie voor peuters  met een risico op een taalachterstand. 

Het onderwijs is primair verantwoordelijk voor vroegschoolse educatie. Gezamenlijk maken ze 

afspraken over het geheel. De afspraken gaan o.a. over de doelgroepbepaling, toeleiding en 

bereik, doorgaande lijn, monitoring en resultaatafspraken (deze zijn het vertrekpunt voor een 

jaarlijkse kwaliteitsdialoog.) 

 Aanvullende OAB-activiteiten 

Naast het bovenstaande  zet de gemeente in op aanvullende activiteiten gericht op het 

voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden. Het gaat daarbij ook om activiteiten 

die de beheersing van de Nederlandse taal van leerlingen in het basisonderwijs bevorderen. 

 

 Vergroten bereik kinderopvang 

Los van het OAB-beleid hebben gemeenten de wettelijke taak om het bereik van kinderopvang 

onder alle peuters te vergroten. Dit beleid is ook in dit kader meegenomen, omdat de uitvoering 

van de twee taken in de praktijk samenhangt.  

                                                           
1
 De basisscholen waarmee resultaatafspraken zijn gemaakt en de kinderopvangorganisaties die voorschoolse 

educatie aanbieden. 
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Aanleiding  nieuw beleidskader 

Dit beleidskader is opgesteld op basis van een herijkingsproces met maatschappelijke partners 

(onderwijs, kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, bibliotheek). De belangrijkste aanleidingen voor 

nieuw beleid waren: 

 Per 1 januari 2019 is er nieuw Rijksbeleid van kracht: 

o Het Rijk investeert in de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie voor 

doelgroeppeuters. Gemeenten hebben de taak dit aanbod te realiseren. 

o het landelijke budget wordt uitgebreid en verdeeld middels een andere verdeelsystematiek 

en op basis van een nieuwe indicator om onderwijsachterstanden te voorspellen. 

Deze wijziging heeft consequenties voor het gemeentelijke budget en de taken die ze hiervoor 

kan uitvoeren. 

 Uit het rapport van de Onderwijsinspectie van 2016 kwam een aantal verbeterpunten naar voren 

voor het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Delft. Deze zijn gedeeltelijk opgepakt 

voor 2019, en een deel is meegenomen in het herijkingsproces.  

Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 beschrijft de opgaven voor de nieuwe beleidsperiode en de wettelijke verplichtingen die 

Gemeente Delft, de kinderopvang en de onderwijsbesturen op dit gebied hebben. 

Hoofdstuk 2 benoemt op hoofdlijnen welke resultaat- en samenwerkingsafspraken de gemeente 

heeft gemaakt met de betrokken partners over Voor- en Vroegschoolse Educatie.  

Hoofdstuk 3 gaat in op het voorschoolse aanbod voor alle Delftse peuters: het basisaanbod en het 

aanbod van voorschoolse educatie  voor peuters met een risico op onderwijsachterstand.  

Hoofdstuk 4 beschrijft het beleid ten aanzien van de aanvullende OAB-activiteiten  

Hoofdstuk 5 bevat het financiële  kader en gaat in op de wijze waarop de middelen besteed worden, 

en hoe organisaties in aanmerking kunnen komen voor subsidie. 

In de bijlagen vindt u een gedetailleerdere beschrijving van sommige onderdelen.  
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1 Landelijk kader Onderwijskansenbeleid 
 

1.1 Taakverdeling gemeenten en onderwijs in onderwijskansenbeleid 

Het onderwijskansenbeleid vanuit de Rijksoverheid is erop gericht om (risico op) 

onderwijsachterstanden zo vroeg mogelijk te signaleren, te voorkomen en terug te dringen. Op 

lokaal niveau hebben gemeenten en onderwijs hier een wettelijke taak in. Hiertoe ontvangen 

gemeenten en scholen vanuit het Rijk middelen voor onderwijsachterstandenbeleid.  

Deze worden grotendeels ingezet voor voorschoolse en vroegschoolse educatie. Naast ieders 

verantwoordelijkheid voor de ‘eigen’ taak , zijn gemeenten en onderwijs wettelijk verplicht om 

kwaliteits- en resultaatafspraken te maken over het geheel.  

 

Voorschoolse educatie vindt plaats in de kinderopvang. Het is een aanbod van spelenderwijs leren 

waarbij gebruik wordt gemaakt van ontwikkelingsgerichte programma’s. Deze richten zich vooral op 

taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen2.   

Het doel is dat de achterstand bij de start van groep drie zo klein mogelijk is. VVE wordt gegeven op 

basis van de zogenaamde  doelgroepindicatie. Deze wordt afgegeven door het consultatiebureau (in 

Delft door JGZ.) Vroegschoolse educatie vindt plaats in groep één en twee van de basisschool.   

Er vinden twee financieringsstromen plaats vanuit het Rijk: 

 Gemeenten ontvangen middelen die primair ingezet worden voor een aanbod van  voorschoolse 

educatie, het resterende budget mag ook worden ingezet voor het bestrijden van 

onderwijsachterstanden op basisscholen. 

 Basisscholen (de onderwijsbesturen) ontvangen naast de lumpsum aanvullende middelen die 

ingezet worden in het basisonderwijs om onderwijsachterstanden te bestrijden (extra aandacht 

in het onderwijs). Hierdoor is elke school waar sprake is van achterstandsproblematiek  in staat 

een eigen onderwijsachterstandenbeleid te voeren. 

Op pagina 6 staan de  wettelijke verplichtingen van de verschillende partijen kort op een rij.  

Toezicht  

Kwaliteitszorg vindt plaats door middel van inspecties. Hierin hebben de Onderwijsinspectie en de 

GGD een rol. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de locaties en scholen met VVE en op het 

OAB-beleid van gemeenten. Op de website van de Onderwijsinspectie staat het onderzoekskader 

voor voorschoolse educatie en primair onderwijs, dat de richtlijn vormt voor de kwaliteit van 

uitvoering3. De GGD inspecteert kinderopvanglocaties op basis van wet- en regelgeving met 

betrekking tot kinderopvang en voorschoolse educatie. 

 

 

 

 

                                                           
2
 https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2019-02-09  (Artikel 5) 

3
 www.onderwijsinspectie.nl 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2019-02-09
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Wettelijke verplichtingen 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) maakt onderdeel uit van het onderwijskansenbeleid. Op 

grond van wet- en regelgeving gelden voor gemeenten, kinderopvang en basisscholen de volgende 

verplichtingen: 

 Gemeenten  
Gemeenten zijn op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) verantwoordelijk om een 

kwalitatief goed voorschools aanbod te realiseren voor alle kinderen met een risico op een 

taalachterstand in een gemeente. Gemeenten moeten zorgdragen voor voldoende voorzieningen 

in aantal en spreiding (artikel 166). 

 Kinderopvang 
Alle kinderopvanglocaties moeten voldoen aan de Wet Kinderopvang en de kwaliteitseisen uit 
het Besluit kwaliteit kinderopvang. Daarnaast is op de voorschoolse locaties met een VVE-aanbod 
ook het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie van toepassing. 

 Basisscholen 
Scholen richten het onderwijs zodanig in dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht 

wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden, in het bijzonder in de beheersing van de 

Nederlandse taal, waarin ook door middel van vroegschoolse educatie kan worden voorzien 

(artikel 8, lid 11 WPO.)  

 

Verder gelden vanuit de WPO de volgende verplichtingen voor de partijen gezamenlijk4: 

 Afspraken VVE  
Gemeenten (B&W) voeren tenminste jaarlijks overleg over en dragen zorg voor het maken van 

afspraken met kinderopvang en scholen over: 

 Vaststellen doelgroep voorschoolse educatie, 

 Wijze van toeleiden naar voor- en vroegschoolse educatie en 

 De organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie. 
Deze afspraken worden gemaakt met het oog op een zo groot mogelijke deelname. 

 

Gemeenten (B&W) voeren tenminste jaarlijks overleg en dragen zorg voor het maken van afspraken 

met scholen over: 

 De resultaten van vroegschoolse educatie 
 

Bovenstaande afspraken hebben zoveel mogelijk het karakter van meetbare doelen. Alle partijen 

werken mee aan de totstandkoming van de afspraken.  

Kinderopvang levert gegevens over de voorschoolse educatie aan de basisscholen en zij maken 

samen afspraken over de wijze van levering.  

                                                           
4
 Zie bijgaande link naar de Wet primair onderwijs voor de volledige tekst: http://wetten.overheid.nl/ 

BWBR0003420/2019-03-15 
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1.2 Nieuwe kaders landelijk Onderwijskansenbeleid 2019-2022 

In 2019 is een nieuwe beleidsperiode ingegaan van het landelijke onderwijskansenbeleid. Onderdeel 

hiervan zijn nieuwe kaders voor de verdeling en de bestemming van de 

onderwijsachterstandsmiddelen.  

De nieuwe beleidsperiode kenmerkt zich door het volgende: 

 het in gebruik nemen van een nieuw model om onderwijsachterstanden te voorspellen, 
ontwikkeld door het CBS, ter vervanging van de tot 2019 gehanteerde 'gewichtenregeling';  

 een herverdeling van de landelijke OAB-middelen over gemeenten en basisscholen op basis van 
de achterstandsscores die het model van het CBS berekent5; 

 Het vervallen van de aanvullende specifieke uitkering voor een extra kwaliteitsimpuls voor VVE 
voor grotere gemeenten (Bestuursafspraken G4/G37-Rijk, voor de periode 2012-2015, drie keer 
verlengd t/m 2018;) 

 de uitbreiding per 2020 van het wettelijke verplichte aanbod van voorschoolse educatie voor 
doelgroeppeuters van 600 uur naar 960 uur in de periode van 2,5 tot 4 jaar6; Dit komt neer op 
een uitbreiding van gemiddeld 10 uur naar 16 uur per week (40 weken per jaar); 

 de wettelijke verplichting voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers op een 
voorschoolse voorziening met voorschoolse educatie vanaf 2022. 

 In de komende beleidsperiode wordt vanuit het Rijk extra aandacht gevestigd op de onderwijs-, 
kennis- en beleidsontwikkeling van basisscholen op het gebied van onderwijskansenbeleid. Het 
Rijk zet in op een breed evaluatie- en onderzoeksprogramma en monitoring van de ontwikkeling 
van kinderen die deelnemen aan VVE op de middellange- en lange termijn.  
 

1.3 Inspectierapport 2012-2015 
 

In het rapport van 2016 oordeelt de inspectie dat Delft op onderdelen onvoldoende heeft voldaan 

aan de wettelijke taak OAB. Naar aanleiding hiervan is de toezegging aan de Gemeenteraad gedaan 

hiermee aan de slag te gaan. Op onderdelen zijn al voor 2019 afspraken gemaakt, te weten over de 

doorgaande lijn (overdracht van voorschoolse educatie naar vroegschoolse educatie) en de interne 

kwaliteitsdialoog. Dit is vastgelegd in de beleidsregel Peuteropvang VVE-plek. In dit beleidskader zijn 

de volgende onderdelen opgenomen: 

 Resultaatafspraken  

Met het onderwijs zijn smart-resultaatafspraken gemaakt over de vroegschoolse educatie , 

waarbij gebruik wordt gemaakt van het kindvolgsysteem KIJK.  Zij geven input om de kwaliteit en 

effectiviteit van VVE structureel te monitoren en verder te ontwikkelen. De resultaatafspraken 

vormen de basis van de kwaliteitsdialoog (zie hoofdstuk 2).  

 Systematische evaluatie  

Er zijn afspraken gemaakt over registratie, monitoring en evaluatie. Met ingang van 2019 wordt 

jaarlijks een kwaliteitsdialoog georganiseerd op basis van de monitoringresultaten.  

 

                                                           
5
Voor achtergrondinformatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/26/kamerbrief-nieuwe-verdeling-
middelen-onderwijskansenbeleid-scholen-en-gemeenten  
6
 Betreft een landelijke investering van circa € 170 miljoen structureel. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/26/kamerbrief-nieuwe-verdeling-middelen-onderwijskansenbeleid-scholen-en-gemeenten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/26/kamerbrief-nieuwe-verdeling-middelen-onderwijskansenbeleid-scholen-en-gemeenten
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1.4 Opgaven nieuwe beleidsperiode  

Samengevat zijn dit de opgaven voor de gemeente en partners voor de komende beleidsperiode: 

 Kwaliteits- en resultaatafspraken maken over de voor- en vroegschoolse educatie (gemeente, 

scholen, kinderopvang).  

 Realiseren aanbod van voorschoolse educatie voor alle doelgroeppeuters. 

 Realiseren van een financieel toegankelijk aanbod van kinderopvang voor alle peuters. 

 Herijking van het aanvullende OAB-beleid. 

Op dit onderdeel moesten nieuwe keuzes worden gemaakt, mede omdat hiervoor minder 

middelen beschikbaar zijn dan voorheen, nu het accent in de gemeentelijke taak nadrukkelijker 

op de voorschoolse periode ligt. 

De rode draad door het proces was de volgende gedeelde vraag: 

 

Hoe bereiken en ondersteunen  

we Delftse kinderen met  

(kans op een) onderwijsachterstand het 

meest effectief? 
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2 Samenwerkings- en resultaatafspraken VVE 2019-2022  

2.1 Inleiding 

Hieronder zijn de samenwerkings- en resultaatafspraken op hoofdlijnen benoemd. De volledige 

weergave vindt u in de bijlagen. 

 

2.2 Doelgroep en indicering 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van OCW een 
nieuwe indicator ontwikkeld om onderwijsachterstanden te voorspellen en hiermee het beschikbare 
budget zodanig over de gemeenten en scholen te verdelen, dat het geld terecht komt op de plekken 
waar de achterstanden het grootst zijn. Deze indicator vervangt de zogenoemde ‘gewichtenregeling’ 
op basis waarvan tot 2019 de onderwijsachterstanden werden voorspeld. 

De Wet Primair Onderwijs bepaalt dat de gemeente in overleg met schoolbesturen en directies van 

kinderopvang vaststelt welke kinderen in een gemeente in aanmerking komen voor voorschoolse 

educatie. De gedachte hierachter is dat de gemeente het beste zicht heeft op de samenstelling van 

de bevolking in de gemeente.  

Definitie doelgroepkind 

Tot de VVE-doelgroep in Delft behoren kinderen die een geconstateerde onderwijsachterstand 

hebben of een verhoogd risico daarop. Dit uit zich in een achterstand op een van de volgende 

gebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, spraakontwikkeling, spelontwikkeling, motorische 

ontwikkeling, ontluikende/beginnende geletterdheid en/of ontluikende/beginnende gecijferdheid. 

 

Signalering en indicering 

JGZ signaleert of een kind een risico op een  onderwijsachterstand heeft. Peuters die tot de 
doelgroep behoren krijgen een indicatie voor VVE, gebaseerd op de hieronder benoemde 
indicatoren en criteria.  Een (verhoogd risico op) onderwijsachterstand wordt vastgesteld aan de 
hand van de volgende indicatoren en bijbehorende criteria: 

 Opleidingsniveau ouder(s) 

 Werkelijke achterstand 

 Onvoldoende taalaanbod 

 Sociaal-emotionele gronden 

 

2.3 Bereik en toeleiding 

Voldoende aanbod en bereik 

De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende voorschoolse voorzieningen met een aanbod van 

voorschoolse educatie, in aantal en spreiding. JGZ zorgt voor de indicering en toeleiding van 

doelgroepkinderen, dat wil zeggen de kinderen met risico op een onderwijsachterstand. De feitelijke 

verantwoordelijkheid voor inschrijving en deelname aan voorschoolse educatie ligt bij de ouder(s).  

Het is voor de ontwikkeling van de geïndiceerde peuters van belang dat zij ook daadwerkelijk op een 

(VVE-geregistreerde) kinderopvang geplaatst worden.  Over de registratie en monitoring van deze 

peuters zijn basisafspraken gemaakt en is een ontwikkelopgave voor de komende periode 

geformuleerd tussen JGZ en gemeente Delft.  

 



10 
 

Toeleiding 

In de toeleiding naar voorschoolse educatie speelt JGZ een grote rol. De taken van JGZ omvatten in 
ieder geval: 

 Informeren van ouders over het voorschoolse aanbod in Delft  

 In beeld krijgen van mogelijk risico op een onderwijsachterstand bij het zuigelingenbezoek, door 
registratie van opleidingsniveau en spreektaal van de ouder(s); 

 Indicering aan de hand van de VVE-criteria, bij leeftijd van 18 of 24 maanden; 

 Afgifte van een verwijsbrief met de indicatiestelling van de peuter aan de ouder(s); 

 Registreren wanneer een peuter is geplaats op een voorschoolse voorziening (de 
kinderopvangorganisatie geeft dit door aan JGZ). 

 Registreren wanneer een peuter op de wachtlijst staat (opvangorganisatie geeft dit door aan JGZ) 
 
JGZ heeft een handelingsprotocol opgesteld voor de uitvoeringsprofessionals van JGZ om invulling te 
geven aan de indicering, toeleiding, registratie en monitoring van Delftse doelgroeppeuters.  
 

Verhogen bereik 
Gemeente en partners zetten in op een verhoging van het bereik van voorschoolse educatie in de 
komende beleidsperiode; hiertoe wordt een gezamenlijk actieplan ontwikkeld.  
De ambitie is om in 2021 een bereik (aantal geplaatste peuters) te realiseren dat tenminste 10 
procentpunten hoger ligt dan het bereik in 2019. JGZ voert een nulmeting uit (vierde kwartaal 2019.) 
 
Bereik doelgroeppeuters 2018 

 
  

 
  
 
 

2.4 Kwaliteits- en resultaatsafspraken voor- en vroegschoolse educatie 

De gemeente en schoolbesturen7 hebben kwaliteits- en resultaatsafspraken gemaakt over de 

vroegschoolse educatie. Gemeente en kinderopvang met voorschoolse educatie hebben in 

aanvulling hierop kwaliteits- en resultaatafspraken gemaakt over de voorschoolse educatie.  

Doel van de kwaliteits- en resultaatafspraken 

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie is erbij gebaat resultaatafspraken te formuleren, 

die erop gericht zijn achterstanden bij kinderen in te lopen, zodat ze zonder of hooguit met een 

beperkte achterstand aan groep 3 kunnen beginnen. Het maken van resultaatafspraken is wettelijk 

verplicht. Bij resultaatafspraken gaat het om streefdoelen. Zij geven input om de kwaliteit en 

effectiviteit van VVE structureel te monitoren en verder te ontwikkelen.  

 

                                                           
7
 De drie schoolbesturen en kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden in Delft. 

 



11 
 

De resultaatafspraken vormen de basis van de kwaliteitsdialoog tussen de gemeente en de OAB-

partners8. Zo dragen de resultaatafspraken bij aan een gezamenlijk toekomstbestendig VVE-beleid.  

De resultaatafspraken zien er als volgt uit: 

Kwantitatieve resultaatsafspraken 

De ontwikkelingslijn KIJK!- 'mondelinge taalontwikkeling' vormt de basis voor het maken van de 

kwantitatieve resultaatafspraak. In deze lijn komen woordenschat, zinsbouw en taalbegrip aan de 

orde. Dit zijn de kritische ontwikkelingsgebieden van taal. 

1. De VVE peuters, die instromen voor of op de leeftijd van tweeënhalf jaar, maken op de KIJK! 
lijn ‘Mondelinge taalontwikkeling’ tussen de eerste registratie en de laatste registratie (rond 
3 jaar en 9 of 10 maanden) een ontwikkelingsgroei door, die minimaal gelijk is aan de 
leeftijdsgroei. 

2. De VVE kleuters maken tussen de midden groep 1 (K1M) en eind groep 2 registratie (K2E) op 
de KIJK! lijn ‘Mondelinge taalontwikkeling’ minimaal een ontwikkelingsgroei van 1,5 jaar door 
(= ontwikkelingsgroei is minimaal gelijk aan de leeftijdsgroei). 

Kwalitatieve resultaatsafspraken 

a. Registratie VVE-indicatie 
b. Warme overdracht 
c. Doorgaande leerlijn  
d. Jaarlijkse kwaliteitsdialoog 
 

Overige afspraken: 

 Afspraken over een doorgaande lijn 

 Afspraken over de samenwerking binnen VVE-clusters 

 Afspraken over het stimuleren van ouderbetrokkenheid 

 
 

2.5 Kwaliteitsdialoog en ontwikkelagenda 

Gemeente en OAB-partners hebben de ambitie het OAB-beleid in gezamenlijkheid te volgen, te 

evalueren en door te ontwikkelen met als gezamenlijk doel de Delftse kinderen met (kans op een) 

onderwijsachterstand zo effectief mogelijk te bereiken en te ondersteunen.   

De jaarlijkse kwaliteitsdialoog maakt hier onderdeel van uit. Gemeente Delft en partners voeren 

periodiek overleg over relevante onderwerpen en thema’s van de ontwikkelagenda. 

 
De volgende onderwerpen uit de samenwerkingsafspraken worden voor de komende beleidsperiode 
in gezamenlijkheid nader uitgewerkt of besproken:  

 inrichten kwaliteitsdialoog/overlegstructuur;  

 optimaliseren toeleiding en bereik van doelgroeppeuters, incl. monitoring evt. wachtlijsten; 

 optimaliseren registratie en monitoring in de voorschoolse periode;  

 Peuters met extra zorgbehoefte: 
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3 Voorschools aanbod voor Delftse peuters 
 

3.1 Inleiding 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor een voldoende en dekkend aanbod van voorschoolse educatie 
voor doelgroeppeuters. Daarnaast moet de gemeente zich inspannen voor voldoende en financieel 
toegankelijk aanbod van kinderopvang en een maximaal bereik van alle peuters9. 
Dit hoofdstuk beschrijft de invulling van deze twee taken in Delft. Voor een goed begrip volgt eerst 
een toelichting over de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen. 

3.2 Harmonisatie kinderopvang 

Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de 

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De harmonisatie kinderopvang is in Delft al 

vóór 2018 gerealiseerd. Voormalige peuterspeelzalen voldoen hiermee  aan de kwaliteitseisen die 

gelden voor kinderdagverblijven (wet OKE). Ook hebben sommige ouders hierdoor recht op 

kinderopvangtoeslag. Formeel spreken we nu dus alleen nog van kinderopvang. Het van oudsher 

bestaande peuterspeelzaalwerk  wordt ook nog wel nader aangeduid met de term ‘peuteropvang’. 

Deze vorm van kinderopvang kenmerkt zich met name door een aanbod van kortere 

dagen/dagdelen, en doorgaans vanaf 2 jaar. Binnen het kinderopvangaanbod in Delft  zijn er 

meerdere locaties die alleen peuteropvang bieden. Hier kunnen in principe alle peuters vanaf 2 jaar 

(met en zonder VVE-indicatie) gebruik van maken.  

3.3 Basisaanbod peuterplaatsen voor alle peuters 

Voor ouders die voor hun peuter geen gebruik maken van hele dagopvang, bestaat in Delft de 
mogelijkheid om gebruik te maken van het zogenoemde ‘basisaanbod peuterplaatsen’. Dit 
basisaanbod is beschikbaar voor peuters vanaf 2 jaar en heeft als doel om kinderen zo goed mogelijk 
voor te bereiden op de basisschool. Deze paragraaf beschrijft de uitgangspunten voor dit aanbod.  

Omvang  
Het basisaanbod van peuterplaatsen in Delft bestaat uit twee of drie dagdelen per week en vanaf 
2020 maximaal 440 uur per jaar10. 
 

Bekostiging 

De bekostiging van deze vorm van kinderopvang vindt in eerste instantie plaats via de reguliere weg 

(kinderopvangtoeslag in combinatie met ouderbijdrage). Wanneer ouders geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag betaalt de gemeente (voor peuters van 2 tot 4 jaar) rechtstreeks aan de 

betreffende kinderopvangorganisatie de zogenoemde 'peutertoeslag', die vergelijkbaar is met de 

hoogte van de kinderopvangtoeslag.  Dit zijn zogenoemde ‘gesubsidieerde peuterplaatsen’.  

De ouders betalen dus altijd een inkomensafhankelijke bijdrage. Alle kinderopvangorganisaties in 

Delft kunnen dit basisaanbod peuterplaatsen aanbieden mits zij  voldoen aan ‘het besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’. Het uitgangspunt is aanbod in gemengde 

groepen.  Dit past in de taak om segregatie tegen te gaan en integratie te bevorderen. 

                                                           
9
 Het Rijk en de VNG hebben bestuurlijke afspraken gemaakt om te bereiken dat alle peuters gebruik kunnen 

maken van een voorschoolse voorziening. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt 
jaarlijks een bedrag beschikbaar via een decentralisatie-uitkering aan de gemeenten.de zgn. Asschermiddelen. 
10

 Het Delftse aanbod is momenteel maximaal 10,5 uur per week en wordt vanaf 1 januari 2020 verruimd naar 
11 uur. 
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Maatwerk  

Als gevolg van de uitbreiding van de voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters is het voor 

kinderopvangaanbieders wenselijk om het aanbod anders te kunnen inrichten gedurende de week. 

Hiermee kan de capaciteit optimaal benut worden. Ook blijft het mogelijk aan te sluiten op het 

aanbod voor doelgroeppeuters en kunnen gemengde groepen behouden kunnen blijven. Om deze 

reden zijn ook de kaders voor het basisaanbod verruimd.  

De belangrijkste wijzigingen: 

• Tot 1 januari 2020 bestaat het basisaanbod uit twee of drie dagdelen per week van totaal 
minimaal 10 uur en maximaal 10,5 uur per week gedurende 40 weken per jaar.  

• Vanaf 1 januari 2020 wordt de ruimte geboden om het basisaanbod te laten bestaan uit twee of 
drie dagdelen van gemiddeld minimaal 8 uur en maximaal 11 uur per week (bij 40 weken per 
jaar).  

• Afhankelijk van de wijze waarop de kinderopvangorganisatie de dagdelen indeelt, kan het 
basisaanbod daarmee variëren van minimaal 320 uur en maximaal 440 uur per jaar.  

3.4 Aanbod van kinderopvang met voorschoolse educatie voor 

doelgroeppeuters 

De uitgangspunten van de gemeente Delft voor  het aanbod van kinderopvang met voorschoolse 
educatie  voor doelgroeppeuters: 
 
Spreiding aanbod over de week en over het jaar 
De gemeente biedt ruimte voor aanbieders van kinderopvang met voorschoolse educatie om zelf een 
keuze te maken in de wijze waarop de 960 uur voor doelgroeppeuters tussen 2,5 en 4 jaar wordt 
verdeeld over het aantal dagen per week en het aantal weken per jaar. Gemeente Delft kiest ervoor 
om een bandbreedte te hanteren voor het aantal uren voorschoolse educatie van minimaal 960 uur 
en maximaal 990 uur voor doelgroeppeuters.  

 
Instapperiode van 2 tot 2,5 jaar 
In aanvulling op de 960 uur verplicht aanbod voorschoolse educatie in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, 
biedt de gemeente Delft ook ouders van doelgroeppeuters de mogelijkheid om vanaf 2 jaar alvast 
gebruik te maken van een basis-peuterplaats (zie 3.3). Deze 'instapperiode' heeft verschillende 
voordelen: 
• De peuter kan in deze periode wennen aan de groep, de pedagogisch medewerkers en het ‘van 

huis zijn’.  De ervaring is dat het rendement van het aanbod voorschoolse educatie dat met 2,5 
jaar begint, daardoor toeneemt.  

• De relatief grote overgang van volledig thuis naar gemiddeld 16 uur per week van huis zijn, wordt 
overbrugd met het basisaanbod van gemiddeld 8 tot 11 uur per week. 

• Het biedt de pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om kinderen al vroegtijdig te 
observeren, waardoor mogelijke achterstanden en  extra zorgvragen vroegtijdig in kaart kunnen 
worden gebracht en met ouders kunnen worden besproken. 

 
Bekostiging  
 

 Peutertoeslag 

Ook ouders van doelgroeppeuters doen waar mogelijk een beroep op de kinderopvangtoeslag en 

betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Wanneer ouders geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag betaalt de gemeente de zogenoemde 'peutertoeslag' aan de 

kinderopvangorganisatie. De peutertoeslag is vergelijkbaar met de hoogte van de 

kinderopvangtoeslag.  
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 VVE-jaarbedrag 

Kinderopvangorganisaties met voorschoolse educatie hebben extra personele kosten die worden 

gemaakt voor onder andere dossiervorming, overdracht van peuters naar de basisschool, extra 

overleg met ouders, contacten met het zorgnetwerk in Delft, HBO-inzet/-coaching. Om deze 

kosten te dekken ontvangen deze kinderopvangorganisaties aanvullend voor iedere 

doelgroeppeuter vanaf 2,5 jaar een VVE-jaarbedrag.  

 Ouderbijdrage 

Ook ouders van doelgroeppeuters betalen altijd een inkomensafhankelijke bijdrage. De 

ouderbijdrage zal echter beperkt blijven tot het basisdeel van de voorschoolse educatie (11 uur).  

 Extra uren VVE-aanbod (vanaf 1-1-2020) 

De ouderbijdrage voor de extra uren (de uitbreiding naar 16 uur) voor doelgroeppeuters wordt 

gecompenseerd door de gemeente. Dit is een extra impuls voor ouders om hun peuter ook 

daadwerkelijk deel te laten nemen aan het volledige (uitgebreide) programma voorschoolse 

educatie van gemiddeld 16 uur per week. De urenuitbreiding zou anders leiden tot een 

kostenverhoging voor ouders van doelgroeppeuters van circa 60%. Het is waarschijnlijk dat dit 

tot vraaguitval leidt en een lager bereik van doelgroeppeuters. De compensatie van de 

ouderbijdrage over de extra uren voor doelgroeppeuters wordt door de meeste gemeenten in 

Nederland toegepast.  

         

Inwerkingtreding  

De inwerkingtreding van de wettelijke verplichting tot urenuitbreiding voor gemeenten is onlangs  

uitgesteld naar 1 augustus 2020. Delft wil de uitbreiding alsnog vanaf 1 januari mogelijk maken. Dit 

sluit aan bij de oproep van de minister aan gemeenten die ver gevorderd zijn met de voorbereiding 

hiervan. Voor peuters die vóór 1 januari 2020 2,5 jaar zijn geworden geldt overgangsrecht.   

Communicatie-aanpak 

Gemeente en partners spannen zich ervoor in dat een groter aandeel van de doelgroeppeuters 

daadwerkelijk gaan deelnemen aan kinderopvang met voorschoolse educatie. In dit kader wordt een 

actieplan ontwikkeld (pag. 10), met veel aandacht voor communicatie en informatie. De algemene 

communicatie richting ouders  over de uitbreiding van het aanbod per 1 januari 2020 maakt hier 

onderdeel vanuit; de voorbereiding hiervan start in september  2019.  
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3.5 Huisvesting 

Gemeenten zijn verantwoordelijk om een kwalitatief goed voorschools aanbod te realiseren voor alle 

kinderen met een risico op een onderwijsachterstand in een gemeente. Gemeenten moeten daarbij 

zorgdragen voor voldoende voorzieningen in aantal en spreiding. 

Kinderopvangorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van passende huisvesting voor 

de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. In de meeste gevallen lukt dit de kinderopvangorganisaties 

ook om dit zelf te doen. Als dit niet lukt, denkt Gemeente Delft mee over mogelijke opties.  

Wanneer Gemeente Delft een nieuw schoolgebouw moet laten plaatsen wordt er rekening 

gehouden met de behoefte aan kinderopvang met voorschoolse educatie op die betreffende locatie. 

Vanaf 1 januari 2020 krijgen doelgroeppeuters een aanbod voor Voorschoolse educatie van 960 uur 

in de periode van 2,5 tot 4 jaar.  Dit betekent een uitbreiding van capaciteit. Er is een analyse 

gemaakt van het aantal benodigde plekken om te kijken of er extra huisvesting aangeboden zou 

moeten worden. Vooralsnog duidt dit niet op een behoefte aan extra huisvesting. Mocht in 2020 

blijken dat er toch een capaciteitsprobleem qua ruimte in relatie tot het aantal of de spreiding van de 

benodigde peuterplaatsen ontstaat, zal dit geagendeerd worden. 
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4 Aanvullende OAB-activiteiten in Delft 

4.1 Inleiding 

Naast het voorschoolse aanbod en de kwaliteits- en resultaatafspraken, zet de gemeente in op 

aanvullende OAB-activiteiten. Een deel van de middelen vanuit het Rijk mag hiervoor ingezet 

worden, bijvoorbeeld voor ‘(bovenschoolse) voorzieningen zoals zomerscholen en schakelklassen in 

het basisonderwijs of aan andere activiteiten die de beheersing van de Nederlandse taal van 

leerlingen in het basisonderwijs bevorderen’. Het gaat om een aanvulling op de wettelijk verplichte 

taken die gemeente en schoolbesturen hebben in het kader van OAB.  

Het bedrag wat in het GOAB-budget resteert voor deze activiteiten is in de nieuwe beleidsperiode 
lager dan voorheen. Dit komt enerzijds door de uitbreiding van het aanbod van voorschoolse 
educatie en anderzijds door het wegvallen van de middelen die de gemeente tot 2019 ontving voor 
een extra kwaliteitsimpuls in OAB voor grote gemeenten (Bestuursafspraken G4/G37). 
 

4.2 Afwegingskader voor aanvullende OAB-activiteiten 
 
In samenspraak met de partners11  is bepaald waar de focus binnen dit onderdeel ligt in de komende 
beleidsperiode. Hierbij zijn zowel bestaande als mogelijk nieuwe activiteiten en interventies 
betrokken. De volgende uitgangspunten zijn richtinggevend geweest: 
 

1. We streven naar een 'plus' op de inzet van de partners in elk van de drie volgende 
ontwikkelfasen van een peuter/leerling: 

o Voorschoolse periode (vanaf 2,5 jaar tot instroom basisschool) 
o Vroegschoolse fase (groep 1 en 2) 
o Basisschool vanaf  groep 3 

2. De inzet moet specifiek gericht zijn op effecten bij de doelgroeppeuters/leerlingen 
(voorkomen danwel terugdringen van onderwijsachterstand.) 

3. We streven naar inzet op bewezen effectieve interventies. 
4. In de voorschoolse periode heeft een gerichte taalimpuls (expertise) prioriteit. 
5. In de vroegschoolse periode is de eventuele inzet van de gemeentelijke OAB-middelen 

nadrukkelijk bedoeld als 'plus' op de inzet van de OAB-inzet van schoolbestuur. Daarbij ligt de 
prioriteit vanuit de gemeente op bovenschoolse voorzieningen. 

6. Waar mogelijk is ruimte voor een extra impuls op de onderwerpen doorgaande lijn en 
ouderbetrokkenheid (stedelijk of voor partners/clusters die hier verdergaande ambities op 
hebben). 
 

De uitkomsten hebben tot de prioritering voor de beleidsperiode 2019-2020 geleid. Deze staat hierna 

beschreven. 

 

 

                                                           
11

 de aanbieders van de kinderopvang en de basisscholen die tot en met 2018 middelen ontvingen op basis van 
de zgn. gewichtenregeling en DOK 
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4.3 Aanvullende OAB-activiteiten 2019-2022 

4.3.1 Taalimpuls voor- en vroegschoolse periode 

De gemeente zet in op een extra taalimpuls in de voor- en vroegschoolse periode, middels een aantal 

aanvullende activiteiten en faciliteiten, te weten:  

Algemene beschrijving: 

 

Taalladder en thematassen 

De taalladder bestaat uit een speciaal ingerichte leeshoek met een collectie boeken die op de 

doelgroep en op de Piramide-thema’s is afgestemd, gekoppeld aan ondersteuning en expertise op 

een kinderopvanglocatie met VVE. Een kinderopvang- locatie wordt zo gedurende het jaar op diverse 

manieren ondersteund bij de taalontwikkeling van de peuters. De woordenschat van peuters wordt 

vergroot omdat de pedagogisch medewerkers worden geprofessionaliseerd op het gebied van 

voorlezen.   

Thematassen zijn gevuld met geschikte boekjes en taal- en leesspelletjes, eveneens gekoppeld aan 

de VVE-thema’s. De tassen gaan (roulerend) met de peuters mee naar huis zodat de ouders thuis ook 

extra aandacht kunnen besteden aan taal en lezen. De thematassen en taalladder hebben steeds 

hetzelfde thema als op dat moment in de peutergroep wordt behandeld.  

 

 

                          
 
 

 

Vindplaatsen 

De Vindplaatsen in Delft zijn schoolbibliotheken volgens een bepaald concept: het zijn ‘talige 

huiskamers’ waarin kinderen gestimuleerd worden om meer te lezen. De leesmotivatie wordt 

bevorderd door een combinatie van: 

o De aanwezigheid van een medewerker met expertise op het gebied van leesbevordering; 

o Een actuele, passende collectie jeugdboeken; 

o Professionele ondersteuning bij het kiezen van het juiste boek; 

o Inspireren en motiveren door klassikale activiteit: de boekenkring; 

Omdat er minstens 1 dagdeel per week een medewerker met expertise op het gebied van 

leesbevordering op de Vindplaats is, kan er tevens kennisoverdracht aan leerkrachten, ouders en 

vrijwilligers plaatsvinden. 
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Taalvisite 

Taalvisite is een traject van 15 weken. In deze 15 weken gaat een vrijwilliger ‘op visite’ bij een Delfts 

gezin.  Zij lezen de kinderen (interactief) voor en ondernemen allerlei taalactiviteiten. Ook de ouders 

worden gestimuleerd om hun kind te helpen en samen de weg naar de bibliotheek te vinden. Na 

afloop van de reeks visites aan een gezin vindt een evaluatiegesprek plaats met de vrijwilliger. De 

betrokkenheid van ouders wordt hiermee versterkt, met hen worden duidelijke afspraken gemaakt 

over hun actieve bijdrage aan de Taalvisites en er wordt een bibliotheekbezoek ingepland.  

Vanuit GOAB-middelen worden plaatsen gereserveerd voor doelgroeppeuters die door de OAB-

scholen en de kinderopvanglocaties worden aangemeld.  

              

De concepten ‘vindplaats’ en  ‘taalladder’ en de thematassen zijn ontwikkeld en gerealiseerd door 
openbare bibliotheek DOK Delft. De coördinatie van de taalvisites en het werven en trainen van 
vrijwilligers wordt sinds 2013  uitgevoerd door openbare bibliotheek DOK Delft. 
 

Accenten en uitwerkingspunten voor de komende beleidsperiode: 

 Voorwaarde vanuit de gemeente om per locatie samenwerkingsafspraken te maken (tussen 
school en aanbieder (bibliotheek.)  

 Bundeling van expertise en inzet op locaties. Dit is een efficiencyslag die de gemeente verwacht 
van de aanbieder. 

 Hoe omgaan met meer aanbieders van voorschoolse educatie? 

In de afgelopen beleidsperiode waren er taalladder-locaties op alle kinderopvanglocaties met 

voorschoolse educatie. Er komen meer aanbieders van voorschoolse educatie, maar de 

faciliteiten worden niet uitgebreid. Onderzocht zal worden of de thematassen breder kunnen 

worden ingezet. Voor taallader onderzoeken of hier een ‘drempel’ wenselijk is: bv. het relatieve 

aantal doelgroeppeuters op het totaal aantal peuters op een locatie. 

 Benutten van de mogelijkheden van de vindplaats voor verbindingen tussen voorschool en 
basisschool. 

 Onderzoeken mogelijkheden om de vindplaats in de schoolvakanties te kunnen gebruiken. 
 
 
      

                             

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBoePJw4DjAhUMZFAKHeGKCfoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/onderwijs/123294/voorleesexpress-is-op-zoek-naar-meer-vrijwilligers-in-veghel-?redir&psig=AOvVaw2VimHasMjvHkctiS61BURX&ust=1561411002240747
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4.3.2 Kopklasvoorziening tussen basisschool en voortgezet onderwijs 

De gemeente zet in op een kopklas-voorziening voor leerlingen die uit groep 8 stromen met een niet-

passend schooladvies, veroorzaakt door een taalachterstand. 

Algemeen   

De kopklas is een landelijk bekend fenomeen. Een kopklas is een extra jaar tussen het basis- en het 

voortgezet onderwijs waarin leerlingen intensief bijgespijkerd worden op de Nederlandse 

(school)taal. De kopklas vormt dus een brug tussen de basisschool en de brugklas. De meeste 

Kopklassen zijn gehuisvest in een school voor voortgezet onderwijs, zodat leerlingen vast kunnen 

wennen aan de sfeer en bovendien niet het idee hebben dat ze zijn blijven zitten. De kopklas is 

bedoeld voor leerlingen die bij het verlaten van de basisschool het Nederlands onvoldoende 

beheersen om door te stromen naar havo of vwo (soms ook VMBO-TL), terwijl ze deze schooltypes 

cognitief goed aan kunnen.  

 

Kopklas Delft 

o De Delftse kopklas is bestemd voor leerlingen die de capaciteiten, motivatie en inzet hebben 

voor het volgen van een VMBO-TL, havo-, of vwo-opleiding, maar het einde van de basisschool 

door een achterstand op het gebied van de Nederlandse taal, een lager advies krijgen dan je op 

grond van hun intelligentie mag verwachten.  

o Een leerling komt in aanmerking voor de kopklas na groep 8 als de leerkracht en intern 

begeleider van de betreffende basisschool van mening zijn dat een jaar extra taalonderwijs kan 

leiden tot een hoger advies voor het voortgezet onderwijs. Alleen leerlingen met een VMBO-TL 

advies of hoger komen in aanmerking voor de kopklas.  

o Alle basisscholen in Delft en in de regio kunnen leerlingen aanmelden voor de Kopklas  

o Als leerlingen gebruik maken van de kopklas blijven zij ingeschreven in het basisonderwijs en 

worden gezien als een groep 9 van de basisschool, aangeboden door het voortgezet onderwijs.  

o De Kopklas moet worden verzorgd door een VO-school in Delft met bewezen ervaring en 

expertise op het gebied van NT2-problematiek. 

o De huidige Kopklas Delft is vanaf het begin in 2002 gevestigd is op het Grotius College. 

 

Accenten en uitwerkingspunten voor de komende beleidsperiode: 

o Het komende jaar wil de Gemeente Delft onderzoeken of het mogelijk is om naar een meer 

flexibele financiering te gaan, waarmee het ook mogelijk is om meer of minder leerlingen te 

plaatsen dan de huidige afspraak. Daarnaast heeft de Kopklas een regionale functie. Voor deze 

leerlingen is de financiering op dit moment nog niet kostendekkend. De komende periode zullen 

hier nadere afspraken met de betreffende gemeente waar de leerling woont, worden gemaakt.  

4.3.3 Aanvulling op het OAB-aanbod in de vroegschoolse periode 

Elke basisschool heeft haar eigen onderwijsachterstandenbeleid. Een deel van de scholen, waar de 

achterstandsproblematiek relatief groot is, ontvangt vanuit het Rijk OAB-middelen voor extra aanbod 

aan doelgroepleerlingen. Vanuit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid wordt hierop een 

aanvulling gedaan.  
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De aanvulling is bestemd om het beleid van de betreffende OAB-school te intensiveren. De 

uitgangspunten voor de inzet van het budget: 

o Voor de besteding hecht de gemeente aan maatwerk, zodat de school de middelen 

aanvullend kan inzetten op het eigen beleid c.q. activiteiten. In de meeste gevallen zal het 

gaan om bekostiging van docenten om dubbele bezetting of schakelklassen of vergelijkbare 

activiteiten te realiseren danwel te versterken. 

o Deze aanvulling is bedoeld voor OAB-scholen op welke de resultaatafspraken betrekking 

hebben, of een selectie daarbinnen. 

o Differentiatie over de diverse OAB-scholen (scholen die OAB-middelen vanuit het Rijk 

ontvangen), op basis van de zwaarte van de achterstandsproblematiek.            

4.3.4 Overige activiteiten 

Bovenstaande keuzes zijn gemaakt op basis van ervaringen in de afgelopen beleidsperiode en binnen 

de verwachte financiële bandbreedte voor de aanvullende OAB activiteiten.  Gemeente en OAB-

partners hebben de ambitie het OAB-beleid in gezamenlijkheid te volgen, te evalueren en door te 

ontwikkelen met als gezamenlijk doel de Delftse kinderen met (kans op een) onderwijsachterstand zo 

effectief mogelijk te bereiken en te ondersteunen. De jaarlijkse kwaliteitsdialoog (paragraaf 2.5) 

maakt hier onderdeel van uit.  

Op basis hiervan en afhankelijk van de financiële ruimte kunnen de aanvullende OAB-activiteiten in 

de toekomst mogelijk worden uitgebreid. Mocht uitbreiding mogelijk en wenselijk zijn, dan neemt de 

gemeente de uitkomsten van de kwaliteitsdialoog als vertrekpunt om te bepalen op welke 

activiteiten ingezet zal worden.  

 

4.4 Impact herijking 

In de beleidsperiode 2019-2022 is het totale GOAB-budget voor de gemeente Delft hoger dan 

voorheen. Een groot deel van de middelen is benodigd om de uitbreiding van de wettelijke taak mee 

te realiseren. Hierdoor is minder ruimte voor de aanvullende OAB-activiteiten. Voor dit deel resteert 

in 2020 naar schatting € 600.000. Tot 2019 was dit ca € 1,2 mln. 

Na de herijking kunnen een aantal activiteiten niet, of in beperkte mate voortgezet worden. Een deel 
van de opbrengst (kwaliteitsimpuls) van de vorige beleidsperiode kan geborgd worden binnen het 
staande beleid van gemeente en/of partners. 
De gemeentelijke aanvulling op het OAB beleid van de scholen in de vroegschoolse periode blijft 
behouden, maar wordt lager dan voorheen. Het totale bedrag gaat van ca. € 650.000 naar € 250.000 
in 2019-2020. Scholen die er in het nieuwe OCW-verdeelmodel (op grond van de nieuwe indicator) 
financieel op vooruit gaan, kunnen echter de betreffende activiteiten meestal direct of op termijn 
bekostigen vanuit het verhoogde OCW-budget van de school. Hierdoor hoeven activiteiten niet 
gestaakt te worden. Dit betekent echter ook dat deze scholen er uiteindelijk niet per definitie op 
vooruit gaan. Dit beeld is per OAB-school verschillend.  
Scholen die activiteiten willen voortzetten, maar te maken hebben met een tijdelijk financieel 
knelpunt (als gevolg van de opbouw in hun OCW-budget) komen in aanmerking voor tussentijdse 
compensatie vanuit de gemeente. Dit is opgenomen in de subsidieregeling. 
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5 Financieel kader 

5.1 Geldstromen en budgetten 2019-2022 

Dit beleidskader is  4 jaar geldig. De middelen ontvangt de gemeente voor een groot deel vanuit het 
Rijk. Dit budget wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Hieronder zijn de budgetten voor 2020 en verder 
waar mogelijk in beeld gebracht, en is toegelicht hoe de middelen voor de jaren erna worden 
vastgesteld. 

 2019 2020 2021 2022 

GOAB-budget (OCW) 

 

€ 2.763.262 

Structureel (*) 

€ 2.763.262(*) € 2.763.262(*) € 2.763.262(*) 

Asscher middelen (SZW) 

 

€ 161.409 € 161.409 € 161.409 onbekend 

Basisvoorziening 

peuterspeelzalen   

€ 306.300 

 

€ 306.300 € 306.300 € 306.300 

Kadernota 2018 

voortzetting GOAB 

(Gemeente) 

€ 200.000 

Incidenteel 

X X X 

Bestuursprogramma 2019 

voortzetting GOAB 

(Gemeente) 

€ 100.000 x x X 

 (*) Budget wordt jaarlijks vastgesteld en kan dus fluctueren. Zie onder.’ 

GOAB-budget 

Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door OCW en wordt bepaald door de verdeelsystematiek en 
de CBS-indicator. Jaarlijks wordt opnieuw de achterstandsscore per gemeente bepaald. Deze score 
drukt de verwachte achterstandsproblematiek per gemeente uit op basis waarvan OCW het 
onderwijsachterstandenbudget over gemeenten verdeelt.  

Gemeenten die een toename van de middelen kennen, zoals Delft, hebben te maken met een 
opbouwperiode. Dit hangt samen met de afbouwperiode die wordt gehanteerd bij gemeenten die te 
maken hebben met een verlaging. Het jaarbudget 2019 voor Delft is door OCW vastgesteld op basis 
van de achterstandsscore en voor 85% toegekend. Dit heeft geresulteerd in het bedrag van € 
2.763.262. De komende jaren zit hierin een gefaseerde opbouw. In 2022 wordt het op basis van de 
achterstandsscore berekende jaarbudget voor 100% toegekend. 

Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters (‘Asscher-middelen’) 

Deze middelen komen vanuit het Ministerie van SZW en zijn bedoeld om alle peuters de mogelijkheid 
te geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. SZW en de VNG hebben in 2016 bestuurlijke 
afspraken gemaakt12.  De bedoeling is dat in 2021 alle peuters een financieel toegankelijk aanbod van 
kinderopvang krijgen binnen de gemeente. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen.  Voor Delft is 
dat voor 2019  € 161.406,-. De verwachting is dat dit bedrag tot 2021 op hetzelfde niveau blijft. Over 
deze middelen hoeft jaarlijks geen financiële verantwoording afgelegd te worden richting het Rijk. 
Wel is sprake van monitoring van de tussentijdse resultaten. 

 

                                                           
12

 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-
werkgelegenheid/documenten/publicaties/2016/05/27/bijlage-bestuurlijke-afspraken-een-aanbod-voor-alle-
peuters 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2016/05/27/bijlage-bestuurlijke-afspraken-een-aanbod-voor-alle-peuters
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2016/05/27/bijlage-bestuurlijke-afspraken-een-aanbod-voor-alle-peuters
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2016/05/27/bijlage-bestuurlijke-afspraken-een-aanbod-voor-alle-peuters
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Gemeentelijke middelen 

Basisvoorziening peuterspeelzalen 

De structurele eigen gemeentelijke middelen van € 306.300 zijn bestemd om het basisaanbod in de 

kinderopvang te financieren. De term ‘peuterspeelzalen is verouderd en wordt in de begroting 

aangepast naar ‘basisvoorziening kinderopvang’.  

Kadernota 2018 en bestuursprogramma 

Met oog op een overgangsregime ten behoeve van eventuele frictiekosten is voor 2019 € 200.000 

vanuit de kadernota vrijgemaakt ter aanvulling van de rijksmiddelen. Dit was vanuit de verwachting 

dat Delft minder Rijksmiddelen zou ontvangen. In het bestuursprogramma is aanvullend € 100.000 

opgenomen. In de praktijk ontvangt Delft meer Rijksmiddelen, maar deze zijn bedoeld voor de 

uitbreiding van de wettelijke taak (960 uur voorschoolse educatie per doelgroeppeuter). Op het 

resterende deel is daardoor sprake van frictie. 

5.2 Bestedingsplan 

Deze paragraaf geeft inzicht in de besteding van de middelen. 

GOAB-budget 

Aanbod van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters 
Dit budget wordt (conform wettelijke taak) eerst benut voor de voorschoolse educatie voor 
doelgroeppeuters. Bij een bereik van 80% van de doelgroeppeuters is hiervoor (incl. instapperiode 
van 2 tot 2,5 jaar) naar schatting een bedrag van € 2.000.000 benodigd. De kosten voor de 
instapperiode bedragen naar schatting € 200.000. De ambitie is om het bereik de komende jaren te 
laten stijgen. Hier is geen financieel risico te voorzien. 
 
Vergroten bereik doelgroep 
In 2019 wordt een (communicatie-)aanpak ontwikkeld om het bereik van de doelgroep in de 
voorschoolse periode te vergroten. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van € 35.000 vrijgemaakt. 
 
Aanvullende OAB activiteiten 
Het resterende bedrag voor de aanvullende OAB-activiteiten en voorzieningen is niet statisch. De 
hoogte van het bedrag hangt per jaar af van: 
o De beschikking van de rijksmiddelen op basis van het nieuwe verdeelmodel. 
o Het daadwerkelijke bereik van het aantal doelgroeppeuters in de voorschoolse periode c.q. 

het deel van het budget dat besteed wordt om in het aanbod van 960 uur voorschoolse 
educatie te voorzien. 

Momenteel is de inschatting dat er jaarlijks minimaal 20% van het gemeentelijk budget beschikbaar 
is voor aanvullende OAB-activiteiten. Op basis van de kosten voor voorschoolse educatie en de 
Rijksbijdrage voor 2019, zal dit ook in 2020 het geval zijn (het gaat dan om een bedrag van € 
600.000). Om fluctuaties in het budget van komende jaren op te vangen, wordt het positieve 
resultaat van 2019 gereserveerd om de voortgang van de activiteiten ook na 2020 zoveel mogelijk te 
waarborgen.  
Mocht op termijn toch een lager budget voor de aanvullende activiteiten resteren, dan zal de 
gemeente komen tot nadere criteria voor de besteding. Hierbij is de prioritering die in dit document 
(hst 3) is genoemd leidend, tenzij de kwaliteitsdialoog aanleiding geeft hierin andere keuzes te 
maken.  
Tot en met juli 2019 heeft het college subsidies verstrekt op basis van de bestaande activiteiten 
(vorige beleidsperiode.) Vanaf augustus 2019 wordt op basis van het nieuwe beleid gesubsidieerd. 
De urenuitbreiding van de voorschoolse educatie vindt plaats vanaf 1-1-2020. 
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Besteding Basisvoorziening peuterspeelzalen en budget ‘Asschermiddelen’ 

Deze budgetten zijn gezamenlijk ruim toereikend om de kosten voor het basisaanbod te dekken. 

Naar schatting gaat het in 2019 om een bedrag van € 279.000,=. De gemeente doet nu een beperkt 

beroep op de Asscher middelen. Niet-bestede middelen komen ten gunste van de algemene 

middelen van de gemeente. Indien de Asscher-middelen in 2021 wegvallen (toekomstig Rijksbeleid is 

onzeker), dan zullen t.z.t. de financiële consequenties voor het beleid in kaart gebracht worden.  

Besteding budget Kadernota 2018 en Bestuursprogramma 2019 

De situatie en de hoogte van de omvang van de frictiekosten variëren per school. 
Een eerste inventarisatie wijst uit dat het bedrag van € 300.000 toereikend is. 
 

5.3 Subsidieregeling 

Het merendeel van de activiteiten in het beleidskader wordt uitgevoerd door maatschappelijke 
organisaties (dus niet door de gemeente zelf). Voor de aanvraag en  toekenning van de middelen 
stelt het college in aanvulling op de Algemene subsidieverordening Delft een subsidieregeling  vast. 
Deze subsidieregeling voorziet in de juridische basis en voorwaarden voor de financiering van de 
activiteiten. De gemeente subsidieert per kalenderjaar.  
 
1. Subsidie voorschoolse voorzieningen  

 
Dit betreft subsidie voor: 

 Peutertoeslag voor reguliere peuters, aan te vragen door kinderopvangorganisaties die ook 
voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters bieden. 

 Peutertoeslag en VVE-jaarbedrag voor doelgroeppeuters, aan te vragen door aanbieders van 
voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters. 

 Extra uren VVE-aanbod (m.i.v. 1-1-2020) 

De subsidieregeling voorziet in de urenuitbreiding van voorschoolse educatie per 1 januari 2020. De 

inwerkingtreding van de wettelijke verplichting tot urenuitbreiding voor gemeenten is onlangs  

uitgesteld naar 1 augustus 2020. Delft wil de uitbreiding alsnog vanaf 1 januari mogelijk maken. Dit 

sluit aan bij de oproep van de minister aan gemeenten die ver gevorderd zijn met de voorbereiding 

hiervan. Voor peuters die vóór 1 januari 2020 2,5 jaar zijn geworden geldt overgangsrecht.   

2. Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid gemeente Delft 

Dit betreft subsidie voor de aanvullende OAB-activiteiten in de voor- en vroegschoolse periode en 
het vervolg van de basisschool, waaronder: 

 Taalimpuls voor- en vroegschoolse periode (zie paragraaf 4.3.1) 
o Taallader 
o Thematassen 
o Taalvisite 
o Vindplaatsen 

 Kopklas- voorziening (zie paragraaf 4.3.2) 

 Aanvulling op het OAB-aanbod in de vroegschoolse periode (zie paragraaf 4.3.3) 
 
Het maximale subsidiebedrag  voor aanvullende OAB activiteiten wordt jaarlijks vastgesteld.  
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Jaarlijks tijdens de kwaliteitsdialoog wordt bepaald op welke kinderopvangorganisaties en/of scholen 

de kwaliteits- en resultaatafspraken van toepassing zijn. Op basis hiervan bepaalt de gemeente welke 

scholen in aanmerking komen voor een gemeentelijke aanvulling op het OAB aanbod van de school  

in de vroegschoolse periode.  Voor 2019 (augustus t/m december) en 2020 heeft de gemeente de 

criteria hiervoor bepaald.  Deze zijn opgenomen in de subsidieregeling. 

 
Frictiekosten 

Op scholen waarop een opbouwregeling van het Rijk van toepassing is, kan een deel van de huidige 

gemeentelijke OAB-activiteiten toch worden gecontinueerd (vanuit de schoolgebonden 

Rijksmiddelen). Als scholen daarvoor kiezen, kan het zijn dat er tussentijds een financieel knelpunt is, 

omdat het Rijksbudget nog niet op 100% staat in schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021. De 

gemeente compenseert dit tussentijdse knelpunt voor deze activiteiten. Deze kosten komen in 

aanmerking voor compensatie.  

Om welk bedrag het gaat, verschilt per school en hangt af van: 

         De activiteiten op een school die met ingang van 2019-2020 niet meer vanuit de 

gemeentelijke subsidie worden bekostigd. 

         Het besluit van het schoolbestuur om (een deel van) die activiteiten te continueren vanuit 

het opbouwend budget vanuit het Rijk voor die school. 

         Het tijdelijke tekort dat zich in 2019-2020 (en eventueel 2020-2021) voordoet voor die 

school vanwege de stapsgewijze opbouw van de Rijkssubsidie.   

Via de subsidieregeling kunnen scholen aanspraak maken op  overgangsrecht voor eventuele 

frictiekosten. 
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	Inleiding  
	Voor u ligt het beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid en voorschoolse voorzieningen Delft 2019-2022. Het beschrijft de wijze waarop de gemeente, met haar partners1, in de komende beleidsperiode invulling geeft aan het onderwijsachterstandenbeleid in Delft. Dit beleidskader maakt onderdeel uit van de strategische onderwijsagenda 2019-2022. Hieronder leest u kort iets over het doel van onderwijsachterstandenbeleid, de aanleiding voor dit nieuwe beleidskader en de opbouw van het kader. 
	1 De basisscholen waarmee resultaatafspraken zijn gemaakt en de kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. 
	1 De basisscholen waarmee resultaatafspraken zijn gemaakt en de kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden. 

	Klaar voor de start…  
	Ieder kind heeft gaven en talenten. Het is belangrijk dat ieder kind, ongeacht in welke omgeving hij of zij opgroeit, de kans krijgt deze gaven en talenten tot bloei te laten komen. Daarvoor moeten kinderen de kans krijgen om zich vanaf jonge leeftijd goed te ontwikkelen. De omgeving van een kind zou hierin nooit een belemmering mogen zijn. Niet ieder kind heeft dezelfde uitgangspositie bij de start van de basisschool en dit kan een negatieve invloed hebben op de wijze waarop een kind school doorloopt. Met 
	Elementen van dit beleidskader 
	 Voor- en vroegschoolse educatie 
	 Voor- en vroegschoolse educatie 
	 Voor- en vroegschoolse educatie 


	In het onderwijsachterstandenbeleid neemt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) een belangrijke plaats in. VVE is erop gericht om peuters en kleuters met een risico op onderwijsachterstand zo goed mogelijk toe te rusten voor de ‘start’ in groep 3 van de basisschool. Dit gebeurt in de voorschoolse periode (van 2,5 tot 4 jaar) en in de vroegschoolse periode (groep 1 en 2 van de basisschool.) De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van het aanbod van voorschoolse educatie voor peuters  met een risi
	 Aanvullende OAB-activiteiten 
	 Aanvullende OAB-activiteiten 
	 Aanvullende OAB-activiteiten 


	Naast het bovenstaande  zet de gemeente in op aanvullende activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van onderwijsachterstanden. Het gaat daarbij ook om activiteiten die de beheersing van de Nederlandse taal van leerlingen in het basisonderwijs bevorderen. 
	 
	 Vergroten bereik kinderopvang 
	 Vergroten bereik kinderopvang 
	 Vergroten bereik kinderopvang 


	Los van het OAB-beleid hebben gemeenten de wettelijke taak om het bereik van kinderopvang onder alle peuters te vergroten. Dit beleid is ook in dit kader meegenomen, omdat de uitvoering van de twee taken in de praktijk samenhangt.  
	Aanleiding  nieuw beleidskader 
	Dit beleidskader is opgesteld op basis van een herijkingsproces met maatschappelijke partners (onderwijs, kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, bibliotheek). De belangrijkste aanleidingen voor nieuw beleid waren: 
	 Per 1 januari 2019 is er nieuw Rijksbeleid van kracht: 
	 Per 1 januari 2019 is er nieuw Rijksbeleid van kracht: 
	 Per 1 januari 2019 is er nieuw Rijksbeleid van kracht: 

	o Het Rijk investeert in de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters. Gemeenten hebben de taak dit aanbod te realiseren. 
	o Het Rijk investeert in de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters. Gemeenten hebben de taak dit aanbod te realiseren. 

	o het landelijke budget wordt uitgebreid en verdeeld middels een andere verdeelsystematiek en op basis van een nieuwe indicator om onderwijsachterstanden te voorspellen. 
	o het landelijke budget wordt uitgebreid en verdeeld middels een andere verdeelsystematiek en op basis van een nieuwe indicator om onderwijsachterstanden te voorspellen. 


	Deze wijziging heeft consequenties voor het gemeentelijke budget en de taken die ze hiervoor kan uitvoeren. 
	 Uit het rapport van de Onderwijsinspectie van 2016 kwam een aantal verbeterpunten naar voren voor het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Delft. Deze zijn gedeeltelijk opgepakt voor 2019, en een deel is meegenomen in het herijkingsproces.  
	 Uit het rapport van de Onderwijsinspectie van 2016 kwam een aantal verbeterpunten naar voren voor het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Delft. Deze zijn gedeeltelijk opgepakt voor 2019, en een deel is meegenomen in het herijkingsproces.  
	 Uit het rapport van de Onderwijsinspectie van 2016 kwam een aantal verbeterpunten naar voren voor het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Delft. Deze zijn gedeeltelijk opgepakt voor 2019, en een deel is meegenomen in het herijkingsproces.  


	Leeswijzer 
	Hoofdstuk 1 beschrijft de opgaven voor de nieuwe beleidsperiode en de wettelijke verplichtingen die Gemeente Delft, de kinderopvang en de onderwijsbesturen op dit gebied hebben. 
	Hoofdstuk 2 benoemt op hoofdlijnen welke resultaat- en samenwerkingsafspraken de gemeente heeft gemaakt met de betrokken partners over Voor- en Vroegschoolse Educatie.  
	Hoofdstuk 3 gaat in op het voorschoolse aanbod voor alle Delftse peuters: het basisaanbod en het aanbod van voorschoolse educatie  voor peuters met een risico op onderwijsachterstand.  
	Hoofdstuk 4 beschrijft het beleid ten aanzien van de aanvullende OAB-activiteiten  
	Hoofdstuk 5 bevat het financiële  kader en gaat in op de wijze waarop de middelen besteed worden, en hoe organisaties in aanmerking kunnen komen voor subsidie. 
	In de bijlagen vindt u een gedetailleerdere beschrijving van sommige onderdelen.  
	 
	 
	                                      
	1 Landelijk kader Onderwijskansenbeleid 
	 
	1.1 Taakverdeling gemeenten en onderwijs in onderwijskansenbeleid 
	Het onderwijskansenbeleid vanuit de Rijksoverheid is erop gericht om (risico op) onderwijsachterstanden zo vroeg mogelijk te signaleren, te voorkomen en terug te dringen. Op lokaal niveau hebben gemeenten en onderwijs hier een wettelijke taak in. Hiertoe ontvangen gemeenten en scholen vanuit het Rijk middelen voor onderwijsachterstandenbeleid.  
	Deze worden grotendeels ingezet voor voorschoolse en vroegschoolse educatie. Naast ieders verantwoordelijkheid voor de ‘eigen’ taak , zijn gemeenten en onderwijs wettelijk verplicht om kwaliteits- en resultaatafspraken te maken over het geheel.  
	 
	Voorschoolse educatie vindt plaats in de kinderopvang. Het is een aanbod van spelenderwijs leren waarbij gebruik wordt gemaakt van ontwikkelingsgerichte programma’s. Deze richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen2.   
	2 
	2 
	2 
	https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2019-02-09
	https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2019-02-09

	  (Artikel 5) 

	3 
	3 
	www.onderwijsinspectie.nl
	www.onderwijsinspectie.nl

	 

	 

	Het doel is dat de achterstand bij de start van groep drie zo klein mogelijk is. VVE wordt gegeven op basis van de zogenaamde  doelgroepindicatie. Deze wordt afgegeven door het consultatiebureau (in Delft door JGZ.) Vroegschoolse educatie vindt plaats in groep één en twee van de basisschool.   
	Er vinden twee financieringsstromen plaats vanuit het Rijk: 
	 Gemeenten ontvangen middelen die primair ingezet worden voor een aanbod van  voorschoolse educatie, het resterende budget mag ook worden ingezet voor het bestrijden van onderwijsachterstanden op basisscholen. 
	 Gemeenten ontvangen middelen die primair ingezet worden voor een aanbod van  voorschoolse educatie, het resterende budget mag ook worden ingezet voor het bestrijden van onderwijsachterstanden op basisscholen. 
	 Gemeenten ontvangen middelen die primair ingezet worden voor een aanbod van  voorschoolse educatie, het resterende budget mag ook worden ingezet voor het bestrijden van onderwijsachterstanden op basisscholen. 

	 Basisscholen (de onderwijsbesturen) ontvangen naast de lumpsum aanvullende middelen die ingezet worden in het basisonderwijs om onderwijsachterstanden te bestrijden (extra aandacht in het onderwijs). Hierdoor is elke school waar sprake is van achterstandsproblematiek  in staat een eigen onderwijsachterstandenbeleid te voeren. 
	 Basisscholen (de onderwijsbesturen) ontvangen naast de lumpsum aanvullende middelen die ingezet worden in het basisonderwijs om onderwijsachterstanden te bestrijden (extra aandacht in het onderwijs). Hierdoor is elke school waar sprake is van achterstandsproblematiek  in staat een eigen onderwijsachterstandenbeleid te voeren. 


	Op pagina 6 staan de  wettelijke verplichtingen van de verschillende partijen kort op een rij.  
	Toezicht  
	Kwaliteitszorg vindt plaats door middel van inspecties. Hierin hebben de Onderwijsinspectie en de GGD een rol. De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de locaties en scholen met VVE en op het OAB-beleid van gemeenten. Op de website van de Onderwijsinspectie staat het onderzoekskader voor voorschoolse educatie en primair onderwijs, dat de richtlijn vormt voor de kwaliteit van uitvoering3. De GGD inspecteert kinderopvanglocaties op basis van wet- en regelgeving met betrekking tot kinderopvang en voorschoolse 
	 
	 
	 
	 
	Wettelijke verplichtingen 
	 
	Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) maakt onderdeel uit van het onderwijskansenbeleid. Op grond van wet- en regelgeving gelden voor gemeenten, kinderopvang en basisscholen de volgende verplichtingen: 
	 Gemeenten  
	 Gemeenten  
	 Gemeenten  


	Gemeenten zijn op grond van de Wet op het primair onderwijs (WPO) verantwoordelijk om een kwalitatief goed voorschools aanbod te realiseren voor alle kinderen met een risico op een taalachterstand in een gemeente. Gemeenten moeten zorgdragen voor voldoende voorzieningen in aantal en spreiding (artikel 166). 
	 Kinderopvang 
	 Kinderopvang 
	 Kinderopvang 


	Alle kinderopvanglocaties moeten voldoen aan de Wet Kinderopvang en de kwaliteitseisen uit het Besluit kwaliteit kinderopvang. Daarnaast is op de voorschoolse locaties met een VVE-aanbod ook het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie van toepassing. 
	 Basisscholen 
	 Basisscholen 
	 Basisscholen 


	Scholen richten het onderwijs zodanig in dat daarbij op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed aan het bestrijden van achterstanden, in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal, waarin ook door middel van vroegschoolse educatie kan worden voorzien (artikel 8, lid 11 WPO.)  
	 
	Verder gelden vanuit de WPO de volgende verplichtingen voor de partijen gezamenlijk4: 
	4 Zie bijgaande link naar de Wet primair onderwijs voor de volledige tekst: http://wetten.overheid.nl/ BWBR0003420/2019-03-15 
	4 Zie bijgaande link naar de Wet primair onderwijs voor de volledige tekst: http://wetten.overheid.nl/ BWBR0003420/2019-03-15 

	 Afspraken VVE  
	 Afspraken VVE  
	 Afspraken VVE  


	Gemeenten (B&W) voeren tenminste jaarlijks overleg over en dragen zorg voor het maken van afspraken met kinderopvang en scholen over: 
	 Vaststellen doelgroep voorschoolse educatie, 
	 Vaststellen doelgroep voorschoolse educatie, 
	 Vaststellen doelgroep voorschoolse educatie, 

	 Wijze van toeleiden naar voor- en vroegschoolse educatie en 
	 Wijze van toeleiden naar voor- en vroegschoolse educatie en 

	 De organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie. 
	 De organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie. 


	Deze afspraken worden gemaakt met het oog op een zo groot mogelijke deelname. 
	 
	Gemeenten (B&W) voeren tenminste jaarlijks overleg en dragen zorg voor het maken van afspraken met scholen over: 
	 De resultaten van vroegschoolse educatie 
	 De resultaten van vroegschoolse educatie 
	 De resultaten van vroegschoolse educatie 


	 
	Bovenstaande afspraken hebben zoveel mogelijk het karakter van meetbare doelen. Alle partijen werken mee aan de totstandkoming van de afspraken.  
	Kinderopvang levert gegevens over de voorschoolse educatie aan de basisscholen en zij maken samen afspraken over de wijze van levering.  
	1.2 Nieuwe kaders landelijk Onderwijskansenbeleid 2019-2022 
	In 2019 is een nieuwe beleidsperiode ingegaan van het landelijke onderwijskansenbeleid. Onderdeel hiervan zijn nieuwe kaders voor de verdeling en de bestemming van de onderwijsachterstandsmiddelen.  
	De nieuwe beleidsperiode kenmerkt zich door het volgende: 
	 het in gebruik nemen van een nieuw model om onderwijsachterstanden te voorspellen, ontwikkeld door het CBS, ter vervanging van de tot 2019 gehanteerde 'gewichtenregeling';  
	 het in gebruik nemen van een nieuw model om onderwijsachterstanden te voorspellen, ontwikkeld door het CBS, ter vervanging van de tot 2019 gehanteerde 'gewichtenregeling';  
	 het in gebruik nemen van een nieuw model om onderwijsachterstanden te voorspellen, ontwikkeld door het CBS, ter vervanging van de tot 2019 gehanteerde 'gewichtenregeling';  

	 een herverdeling van de landelijke OAB-middelen over gemeenten en basisscholen op basis van de achterstandsscores die het model van het CBS berekent5; 
	 een herverdeling van de landelijke OAB-middelen over gemeenten en basisscholen op basis van de achterstandsscores die het model van het CBS berekent5; 

	 Het vervallen van de aanvullende specifieke uitkering voor een extra kwaliteitsimpuls voor VVE voor grotere gemeenten (Bestuursafspraken G4/G37-Rijk, voor de periode 2012-2015, drie keer verlengd t/m 2018;) 
	 Het vervallen van de aanvullende specifieke uitkering voor een extra kwaliteitsimpuls voor VVE voor grotere gemeenten (Bestuursafspraken G4/G37-Rijk, voor de periode 2012-2015, drie keer verlengd t/m 2018;) 

	 de uitbreiding per 2020 van het wettelijke verplichte aanbod van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters van 600 uur naar 960 uur in de periode van 2,5 tot 4 jaar6; Dit komt neer op een uitbreiding van gemiddeld 10 uur naar 16 uur per week (40 weken per jaar); 
	 de uitbreiding per 2020 van het wettelijke verplichte aanbod van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters van 600 uur naar 960 uur in de periode van 2,5 tot 4 jaar6; Dit komt neer op een uitbreiding van gemiddeld 10 uur naar 16 uur per week (40 weken per jaar); 

	 de wettelijke verplichting voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers op een voorschoolse voorziening met voorschoolse educatie vanaf 2022. 
	 de wettelijke verplichting voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers op een voorschoolse voorziening met voorschoolse educatie vanaf 2022. 

	 In de komende beleidsperiode wordt vanuit het Rijk extra aandacht gevestigd op de onderwijs-, kennis- en beleidsontwikkeling van basisscholen op het gebied van onderwijskansenbeleid. Het Rijk zet in op een breed evaluatie- en onderzoeksprogramma en monitoring van de ontwikkeling van kinderen die deelnemen aan VVE op de middellange- en lange termijn.  
	 In de komende beleidsperiode wordt vanuit het Rijk extra aandacht gevestigd op de onderwijs-, kennis- en beleidsontwikkeling van basisscholen op het gebied van onderwijskansenbeleid. Het Rijk zet in op een breed evaluatie- en onderzoeksprogramma en monitoring van de ontwikkeling van kinderen die deelnemen aan VVE op de middellange- en lange termijn.  


	5Voor achtergrondinformatie: 
	5Voor achtergrondinformatie: 
	5Voor achtergrondinformatie: 
	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/26/kamerbrief-nieuwe-verdeling-middelen-onderwijskansenbeleid-scholen-en-gemeenten
	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/26/kamerbrief-nieuwe-verdeling-middelen-onderwijskansenbeleid-scholen-en-gemeenten

	  

	6 Betreft een landelijke investering van circa € 170 miljoen structureel. 

	 
	1.3 Inspectierapport 2012-2015 
	 
	In het rapport van 2016 oordeelt de inspectie dat Delft op onderdelen onvoldoende heeft voldaan aan de wettelijke taak OAB. Naar aanleiding hiervan is de toezegging aan de Gemeenteraad gedaan hiermee aan de slag te gaan. Op onderdelen zijn al voor 2019 afspraken gemaakt, te weten over de doorgaande lijn (overdracht van voorschoolse educatie naar vroegschoolse educatie) en de interne kwaliteitsdialoog. Dit is vastgelegd in de beleidsregel Peuteropvang VVE-plek. In dit beleidskader zijn de volgende onderdelen
	 Resultaatafspraken  
	 Resultaatafspraken  
	 Resultaatafspraken  


	Met het onderwijs zijn smart-resultaatafspraken gemaakt over de vroegschoolse educatie , waarbij gebruik wordt gemaakt van het kindvolgsysteem KIJK.  Zij geven input om de kwaliteit en effectiviteit van VVE structureel te monitoren en verder te ontwikkelen. De resultaatafspraken vormen de basis van de kwaliteitsdialoog (zie hoofdstuk 2).  
	 Systematische evaluatie  
	 Systematische evaluatie  
	 Systematische evaluatie  


	Er zijn afspraken gemaakt over registratie, monitoring en evaluatie. Met ingang van 2019 wordt jaarlijks een kwaliteitsdialoog georganiseerd op basis van de monitoringresultaten.  
	 
	1.4 Opgaven nieuwe beleidsperiode  
	Samengevat zijn dit de opgaven voor de gemeente en partners voor de komende beleidsperiode: 
	 Kwaliteits- en resultaatafspraken maken over de voor- en vroegschoolse educatie (gemeente, scholen, kinderopvang).  
	 Kwaliteits- en resultaatafspraken maken over de voor- en vroegschoolse educatie (gemeente, scholen, kinderopvang).  
	 Kwaliteits- en resultaatafspraken maken over de voor- en vroegschoolse educatie (gemeente, scholen, kinderopvang).  

	 Realiseren aanbod van voorschoolse educatie voor alle doelgroeppeuters. 
	 Realiseren aanbod van voorschoolse educatie voor alle doelgroeppeuters. 

	 Realiseren van een financieel toegankelijk aanbod van kinderopvang voor alle peuters. 
	 Realiseren van een financieel toegankelijk aanbod van kinderopvang voor alle peuters. 

	 Herijking van het aanvullende OAB-beleid. 
	 Herijking van het aanvullende OAB-beleid. 


	Op dit onderdeel moesten nieuwe keuzes worden gemaakt, mede omdat hiervoor minder middelen beschikbaar zijn dan voorheen, nu het accent in de gemeentelijke taak nadrukkelijker op de voorschoolse periode ligt. 
	De rode draad door het proces was de volgende gedeelde vraag: 
	 
	Hoe bereiken en ondersteunen 
	Hoe bereiken en ondersteunen 
	 

	we Delftse kinderen met 
	we Delftse kinderen met 
	 

	(kans op een) onderwijsachterstand het
	(kans op een) onderwijsachterstand het
	 

	meest effectief?
	meest effectief?
	 

	 
	 
	                         
	2 Samenwerkings- en resultaatafspraken VVE 2019-2022  
	2.1 Inleiding 
	Hieronder zijn de samenwerkings- en resultaatafspraken op hoofdlijnen benoemd. De volledige weergave vindt u in de bijlagen. 
	 
	2.2 Doelgroep en indicering 
	Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuwe indicator ontwikkeld om onderwijsachterstanden te voorspellen en hiermee het beschikbare budget zodanig over de gemeenten en scholen te verdelen, dat het geld terecht komt op de plekken waar de achterstanden het grootst zijn. Deze indicator vervangt de zogenoemde ‘gewichtenregeling’ op basis waarvan tot 2019 de onderwijsachterstanden werden voorspeld. 
	De Wet Primair Onderwijs bepaalt dat de gemeente in overleg met schoolbesturen en directies van kinderopvang vaststelt welke kinderen in een gemeente in aanmerking komen voor voorschoolse educatie. De gedachte hierachter is dat de gemeente het beste zicht heeft op de samenstelling van de bevolking in de gemeente.  
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	Definitie doelgroepkind 
	Tot de VVE-doelgroep in Delft behoren kinderen die een geconstateerde onderwijsachterstand hebben of een verhoogd risico daarop. Dit uit zich in een achterstand op een van de volgende gebieden: sociaal-emotionele ontwikkeling, spraakontwikkeling, spelontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontluikende/beginnende geletterdheid en/of ontluikende/beginnende gecijferdheid. 
	 
	Signalering en indicering 
	JGZ signaleert of een kind een risico op een  onderwijsachterstand heeft. Peuters die tot de doelgroep behoren krijgen een indicatie voor VVE, gebaseerd op de hieronder benoemde indicatoren en criteria.  Een (verhoogd risico op) onderwijsachterstand wordt vastgesteld aan de hand van de volgende indicatoren en bijbehorende criteria: 
	 Opleidingsniveau ouder(s) 
	 Opleidingsniveau ouder(s) 
	 Opleidingsniveau ouder(s) 

	 Werkelijke achterstand 
	 Werkelijke achterstand 

	 Onvoldoende taalaanbod 
	 Onvoldoende taalaanbod 

	 Sociaal-emotionele gronden 
	 Sociaal-emotionele gronden 



	Span


	 
	2.3 Bereik en toeleiding 
	Voldoende aanbod en bereik 
	De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende voorschoolse voorzieningen met een aanbod van voorschoolse educatie, in aantal en spreiding. JGZ zorgt voor de indicering en toeleiding van doelgroepkinderen, dat wil zeggen de kinderen met risico op een onderwijsachterstand. De feitelijke verantwoordelijkheid voor inschrijving en deelname aan voorschoolse educatie ligt bij de ouder(s).  
	Het is voor de ontwikkeling van de geïndiceerde peuters van belang dat zij ook daadwerkelijk op een (VVE-geregistreerde) kinderopvang geplaatst worden.  Over de registratie en monitoring van deze peuters zijn basisafspraken gemaakt en is een ontwikkelopgave voor de komende periode geformuleerd tussen JGZ en gemeente Delft.  
	 
	Toeleiding 
	In de toeleiding naar voorschoolse educatie speelt JGZ een grote rol. De taken van JGZ omvatten in ieder geval: 
	 Informeren van ouders over het voorschoolse aanbod in Delft  
	 Informeren van ouders over het voorschoolse aanbod in Delft  
	 Informeren van ouders over het voorschoolse aanbod in Delft  

	 In beeld krijgen van mogelijk risico op een onderwijsachterstand bij het zuigelingenbezoek, door registratie van opleidingsniveau en spreektaal van de ouder(s); 
	 In beeld krijgen van mogelijk risico op een onderwijsachterstand bij het zuigelingenbezoek, door registratie van opleidingsniveau en spreektaal van de ouder(s); 

	 Indicering aan de hand van de VVE-criteria, bij leeftijd van 18 of 24 maanden; 
	 Indicering aan de hand van de VVE-criteria, bij leeftijd van 18 of 24 maanden; 

	 Afgifte van een verwijsbrief met de indicatiestelling van de peuter aan de ouder(s); 
	 Afgifte van een verwijsbrief met de indicatiestelling van de peuter aan de ouder(s); 

	 Registreren wanneer een peuter is geplaats op een voorschoolse voorziening (de kinderopvangorganisatie geeft dit door aan JGZ). 
	 Registreren wanneer een peuter is geplaats op een voorschoolse voorziening (de kinderopvangorganisatie geeft dit door aan JGZ). 

	 Registreren wanneer een peuter op de wachtlijst staat (opvangorganisatie geeft dit door aan JGZ) 
	 Registreren wanneer een peuter op de wachtlijst staat (opvangorganisatie geeft dit door aan JGZ) 


	 
	JGZ heeft een handelingsprotocol opgesteld voor de uitvoeringsprofessionals van JGZ om invulling te geven aan de indicering, toeleiding, registratie en monitoring van Delftse doelgroeppeuters.  
	 
	Verhogen bereik 
	Gemeente en partners zetten in op een verhoging van het bereik van voorschoolse educatie in de komende beleidsperiode; hiertoe wordt een gezamenlijk actieplan ontwikkeld.  
	De ambitie is om in 2021 een bereik (aantal geplaatste peuters) te realiseren dat tenminste 10 procentpunten hoger ligt dan het bereik in 2019. JGZ voert een nulmeting uit (vierde kwartaal 2019.) 
	 
	Bereik doelgroeppeuters 2018 
	 
	   
	  
	 
	 
	2.4 Kwaliteits- en resultaatsafspraken voor- en vroegschoolse educatie 
	De gemeente en schoolbesturen7 hebben kwaliteits- en resultaatsafspraken gemaakt over de vroegschoolse educatie. Gemeente en kinderopvang met voorschoolse educatie hebben in aanvulling hierop kwaliteits- en resultaatafspraken gemaakt over de voorschoolse educatie.  
	Footnote
	Figure
	Figure
	Figure
	7 De drie schoolbesturen en kinderopvangorganisaties die voorschoolse educatie aanbieden in Delft. 
	 

	Doel van de kwaliteits- en resultaatafspraken 
	De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie is erbij gebaat resultaatafspraken te formuleren, die erop gericht zijn achterstanden bij kinderen in te lopen, zodat ze zonder of hooguit met een beperkte achterstand aan groep 3 kunnen beginnen. Het maken van resultaatafspraken is wettelijk verplicht. Bij resultaatafspraken gaat het om streefdoelen. Zij geven input om de kwaliteit en effectiviteit van VVE structureel te monitoren en verder te ontwikkelen.  
	 
	De resultaatafspraken vormen de basis van de kwaliteitsdialoog tussen de gemeente en de OAB-partners8. Zo dragen de resultaatafspraken bij aan een gezamenlijk toekomstbestendig VVE-beleid.  
	 
	 

	De resultaatafspraken zien er als volgt uit: 
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	Kwantitatieve resultaatsafspraken 
	De ontwikkelingslijn KIJK!- 'mondelinge taalontwikkeling' vormt de basis voor het maken van de kwantitatieve resultaatafspraak. In deze lijn komen woordenschat, zinsbouw en taalbegrip aan de orde. Dit zijn de kritische ontwikkelingsgebieden van taal. 
	1. De VVE peuters, die instromen voor of op de leeftijd van tweeënhalf jaar, maken op de KIJK! lijn ‘Mondelinge taalontwikkeling’ tussen de eerste registratie en de laatste registratie (rond 3 jaar en 9 of 10 maanden) een ontwikkelingsgroei door, die minimaal gelijk is aan de leeftijdsgroei. 
	1. De VVE peuters, die instromen voor of op de leeftijd van tweeënhalf jaar, maken op de KIJK! lijn ‘Mondelinge taalontwikkeling’ tussen de eerste registratie en de laatste registratie (rond 3 jaar en 9 of 10 maanden) een ontwikkelingsgroei door, die minimaal gelijk is aan de leeftijdsgroei. 
	1. De VVE peuters, die instromen voor of op de leeftijd van tweeënhalf jaar, maken op de KIJK! lijn ‘Mondelinge taalontwikkeling’ tussen de eerste registratie en de laatste registratie (rond 3 jaar en 9 of 10 maanden) een ontwikkelingsgroei door, die minimaal gelijk is aan de leeftijdsgroei. 

	2. De VVE kleuters maken tussen de midden groep 1 (K1M) en eind groep 2 registratie (K2E) op de KIJK! lijn ‘Mondelinge taalontwikkeling’ minimaal een ontwikkelingsgroei van 1,5 jaar door (= ontwikkelingsgroei is minimaal gelijk aan de leeftijdsgroei). 
	2. De VVE kleuters maken tussen de midden groep 1 (K1M) en eind groep 2 registratie (K2E) op de KIJK! lijn ‘Mondelinge taalontwikkeling’ minimaal een ontwikkelingsgroei van 1,5 jaar door (= ontwikkelingsgroei is minimaal gelijk aan de leeftijdsgroei). 


	Kwalitatieve resultaatsafspraken 
	a. Registratie VVE-indicatie 
	a. Registratie VVE-indicatie 
	a. Registratie VVE-indicatie 
	a. Registratie VVE-indicatie 

	b. Warme overdracht 
	b. Warme overdracht 

	c. Doorgaande leerlijn  
	c. Doorgaande leerlijn  

	d. Jaarlijkse kwaliteitsdialoog 
	d. Jaarlijkse kwaliteitsdialoog 



	 
	Overige afspraken: 
	 Afspraken over een doorgaande lijn 
	 Afspraken over een doorgaande lijn 
	 Afspraken over een doorgaande lijn 

	 Afspraken over de samenwerking binnen VVE-clusters 
	 Afspraken over de samenwerking binnen VVE-clusters 

	 Afspraken over het stimuleren van ouderbetrokkenheid 
	 Afspraken over het stimuleren van ouderbetrokkenheid 



	Span


	 
	 
	2.5 Kwaliteitsdialoog en ontwikkelagenda 
	Gemeente en OAB-partners hebben de ambitie het OAB-beleid in gezamenlijkheid te volgen, te evalueren en door te ontwikkelen met als gezamenlijk doel de Delftse kinderen met (kans op een) onderwijsachterstand zo effectief mogelijk te bereiken en te ondersteunen.   
	De jaarlijkse kwaliteitsdialoog maakt hier onderdeel van uit. Gemeente Delft en partners voeren periodiek overleg over relevante onderwerpen en thema’s van de ontwikkelagenda. 
	 
	De volgende onderwerpen uit de samenwerkingsafspraken worden voor de komende beleidsperiode in gezamenlijkheid nader uitgewerkt of besproken:  
	 inrichten kwaliteitsdialoog/overlegstructuur;  
	 inrichten kwaliteitsdialoog/overlegstructuur;  
	 inrichten kwaliteitsdialoog/overlegstructuur;  

	 optimaliseren toeleiding en bereik van doelgroeppeuters, incl. monitoring evt. wachtlijsten; 
	 optimaliseren toeleiding en bereik van doelgroeppeuters, incl. monitoring evt. wachtlijsten; 

	 optimaliseren registratie en monitoring in de voorschoolse periode;  
	 optimaliseren registratie en monitoring in de voorschoolse periode;  

	 Peuters met extra zorgbehoefte: 
	 Peuters met extra zorgbehoefte: 


	 
	 
	        
	3 Voorschools aanbod voor Delftse peuters 
	 
	3.1 Inleiding 
	 
	De gemeente is verantwoordelijk voor een voldoende en dekkend aanbod van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters. Daarnaast moet de gemeente zich inspannen voor voldoende en financieel toegankelijk aanbod van kinderopvang en een maximaal bereik van alle peuters9. 
	9 Het Rijk en de VNG hebben bestuurlijke afspraken gemaakt om te bereiken dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar via een decentralisatie-uitkering aan de gemeenten.de zgn. Asschermiddelen. 
	9 Het Rijk en de VNG hebben bestuurlijke afspraken gemaakt om te bereiken dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar via een decentralisatie-uitkering aan de gemeenten.de zgn. Asschermiddelen. 
	10 Het Delftse aanbod is momenteel maximaal 10,5 uur per week en wordt vanaf 1 januari 2020 verruimd naar 11 uur. 

	Dit hoofdstuk beschrijft de invulling van deze twee taken in Delft. Voor een goed begrip volgt eerst een toelichting over de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzalen. 
	3.2 Harmonisatie kinderopvang 
	Per 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De harmonisatie kinderopvang is in Delft al vóór 2018 gerealiseerd. Voormalige peuterspeelzalen voldoen hiermee  aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven (wet OKE). Ook hebben sommige ouders hierdoor recht op kinderopvangtoeslag. Formeel spreken we nu dus alleen nog van kinderopvang. Het van oudsher bestaande peuterspeelzaalwerk  wordt ook 
	3.3 Basisaanbod peuterplaatsen voor alle peuters 
	Voor ouders die voor hun peuter geen gebruik maken van hele dagopvang, bestaat in Delft de mogelijkheid om gebruik te maken van het zogenoemde ‘basisaanbod peuterplaatsen’. Dit basisaanbod is beschikbaar voor peuters vanaf 2 jaar en heeft als doel om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool. Deze paragraaf beschrijft de uitgangspunten voor dit aanbod.  
	Omvang  
	Het basisaanbod van peuterplaatsen in Delft bestaat uit twee of drie dagdelen per week en vanaf 2020 maximaal 440 uur per jaar10. 
	 
	Bekostiging 
	De bekostiging van deze vorm van kinderopvang vindt in eerste instantie plaats via de reguliere weg (kinderopvangtoeslag in combinatie met ouderbijdrage). Wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betaalt de gemeente (voor peuters van 2 tot 4 jaar) rechtstreeks aan de betreffende kinderopvangorganisatie de zogenoemde 'peutertoeslag', die vergelijkbaar is met de hoogte van de kinderopvangtoeslag.  Dit zijn zogenoemde ‘gesubsidieerde peuterplaatsen’.  
	De ouders betalen dus altijd een inkomensafhankelijke bijdrage. Alle kinderopvangorganisaties in Delft kunnen dit basisaanbod peuterplaatsen aanbieden mits zij  voldoen aan ‘het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’. Het uitgangspunt is aanbod in gemengde groepen.  Dit past in de taak om segregatie tegen te gaan en integratie te bevorderen. 
	Maatwerk  
	Als gevolg van de uitbreiding van de voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters is het voor kinderopvangaanbieders wenselijk om het aanbod anders te kunnen inrichten gedurende de week. Hiermee kan de capaciteit optimaal benut worden. Ook blijft het mogelijk aan te sluiten op het aanbod voor doelgroeppeuters en kunnen gemengde groepen behouden kunnen blijven. Om deze reden zijn ook de kaders voor het basisaanbod verruimd.  
	De belangrijkste wijzigingen: 
	• Tot 1 januari 2020 bestaat het basisaanbod uit twee of drie dagdelen per week van totaal minimaal 10 uur en maximaal 10,5 uur per week gedurende 40 weken per jaar.  
	• Tot 1 januari 2020 bestaat het basisaanbod uit twee of drie dagdelen per week van totaal minimaal 10 uur en maximaal 10,5 uur per week gedurende 40 weken per jaar.  
	• Tot 1 januari 2020 bestaat het basisaanbod uit twee of drie dagdelen per week van totaal minimaal 10 uur en maximaal 10,5 uur per week gedurende 40 weken per jaar.  

	• Vanaf 1 januari 2020 wordt de ruimte geboden om het basisaanbod te laten bestaan uit twee of drie dagdelen van gemiddeld minimaal 8 uur en maximaal 11 uur per week (bij 40 weken per jaar).  
	• Vanaf 1 januari 2020 wordt de ruimte geboden om het basisaanbod te laten bestaan uit twee of drie dagdelen van gemiddeld minimaal 8 uur en maximaal 11 uur per week (bij 40 weken per jaar).  

	• Afhankelijk van de wijze waarop de kinderopvangorganisatie de dagdelen indeelt, kan het basisaanbod daarmee variëren van minimaal 320 uur en maximaal 440 uur per jaar.  
	• Afhankelijk van de wijze waarop de kinderopvangorganisatie de dagdelen indeelt, kan het basisaanbod daarmee variëren van minimaal 320 uur en maximaal 440 uur per jaar.  


	3.4 Aanbod van kinderopvang met voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters 
	De uitgangspunten van de gemeente Delft voor  het aanbod van kinderopvang met voorschoolse educatie  voor doelgroeppeuters: 
	 
	Spreiding aanbod over de week en over het jaar 
	De gemeente biedt ruimte voor aanbieders van kinderopvang met voorschoolse educatie om zelf een keuze te maken in de wijze waarop de 960 uur voor doelgroeppeuters tussen 2,5 en 4 jaar wordt verdeeld over het aantal dagen per week en het aantal weken per jaar. Gemeente Delft kiest ervoor om een bandbreedte te hanteren voor het aantal uren voorschoolse educatie van minimaal 960 uur en maximaal 990 uur voor doelgroeppeuters.  
	 
	Instapperiode van 2 tot 2,5 jaar 
	In aanvulling op de 960 uur verplicht aanbod voorschoolse educatie in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, biedt de gemeente Delft ook ouders van doelgroeppeuters de mogelijkheid om vanaf 2 jaar alvast gebruik te maken van een basis-peuterplaats (zie 3.3). Deze 'instapperiode' heeft verschillende voordelen: 
	• De peuter kan in deze periode wennen aan de groep, de pedagogisch medewerkers en het ‘van huis zijn’.  De ervaring is dat het rendement van het aanbod voorschoolse educatie dat met 2,5 jaar begint, daardoor toeneemt.  
	• De peuter kan in deze periode wennen aan de groep, de pedagogisch medewerkers en het ‘van huis zijn’.  De ervaring is dat het rendement van het aanbod voorschoolse educatie dat met 2,5 jaar begint, daardoor toeneemt.  
	• De peuter kan in deze periode wennen aan de groep, de pedagogisch medewerkers en het ‘van huis zijn’.  De ervaring is dat het rendement van het aanbod voorschoolse educatie dat met 2,5 jaar begint, daardoor toeneemt.  

	• De relatief grote overgang van volledig thuis naar gemiddeld 16 uur per week van huis zijn, wordt overbrugd met het basisaanbod van gemiddeld 8 tot 11 uur per week. 
	• De relatief grote overgang van volledig thuis naar gemiddeld 16 uur per week van huis zijn, wordt overbrugd met het basisaanbod van gemiddeld 8 tot 11 uur per week. 

	• Het biedt de pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om kinderen al vroegtijdig te observeren, waardoor mogelijke achterstanden en  extra zorgvragen vroegtijdig in kaart kunnen worden gebracht en met ouders kunnen worden besproken. 
	• Het biedt de pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om kinderen al vroegtijdig te observeren, waardoor mogelijke achterstanden en  extra zorgvragen vroegtijdig in kaart kunnen worden gebracht en met ouders kunnen worden besproken. 


	 
	Bekostiging  
	 
	 Peutertoeslag 
	 Peutertoeslag 
	 Peutertoeslag 


	Ook ouders van doelgroeppeuters doen waar mogelijk een beroep op de kinderopvangtoeslag en betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betaalt de gemeente de zogenoemde 'peutertoeslag' aan de kinderopvangorganisatie. De peutertoeslag is vergelijkbaar met de hoogte van de kinderopvangtoeslag.  
	 
	 VVE-jaarbedrag 
	 VVE-jaarbedrag 
	 VVE-jaarbedrag 


	Kinderopvangorganisaties met voorschoolse educatie hebben extra personele kosten die worden gemaakt voor onder andere dossiervorming, overdracht van peuters naar de basisschool, extra overleg met ouders, contacten met het zorgnetwerk in Delft, HBO-inzet/-coaching. Om deze kosten te dekken ontvangen deze kinderopvangorganisaties aanvullend voor iedere doelgroeppeuter vanaf 2,5 jaar een VVE-jaarbedrag.  
	 Ouderbijdrage 
	 Ouderbijdrage 
	 Ouderbijdrage 


	Ook ouders van doelgroeppeuters betalen altijd een inkomensafhankelijke bijdrage. De ouderbijdrage zal echter beperkt blijven tot het basisdeel van de voorschoolse educatie (11 uur).  
	 Extra uren VVE-aanbod (vanaf 1-1-2020) 
	 Extra uren VVE-aanbod (vanaf 1-1-2020) 
	 Extra uren VVE-aanbod (vanaf 1-1-2020) 


	De ouderbijdrage voor de extra uren (de uitbreiding naar 16 uur) voor doelgroeppeuters wordt gecompenseerd door de gemeente. Dit is een extra impuls voor ouders om hun peuter ook daadwerkelijk deel te laten nemen aan het volledige (uitgebreide) programma voorschoolse educatie van gemiddeld 16 uur per week. De urenuitbreiding zou anders leiden tot een kostenverhoging voor ouders van doelgroeppeuters van circa 60%. Het is waarschijnlijk dat dit tot vraaguitval leidt en een lager bereik van doelgroeppeuters. D
	         
	Inwerkingtreding  
	De inwerkingtreding van de wettelijke verplichting tot urenuitbreiding voor gemeenten is onlangs  uitgesteld naar 1 augustus 2020. Delft wil de uitbreiding alsnog vanaf 1 januari mogelijk maken. Dit sluit aan bij de oproep van de minister aan gemeenten die ver gevorderd zijn met de voorbereiding hiervan. Voor peuters die vóór 1 januari 2020 2,5 jaar zijn geworden geldt overgangsrecht.   
	Communicatie-aanpak 
	Gemeente en partners spannen zich ervoor in dat een groter aandeel van de doelgroeppeuters daadwerkelijk gaan deelnemen aan kinderopvang met voorschoolse educatie. In dit kader wordt een actieplan ontwikkeld (pag. 10), met veel aandacht voor communicatie en informatie. De algemene communicatie richting ouders  over de uitbreiding van het aanbod per 1 januari 2020 maakt hier onderdeel vanuit; de voorbereiding hiervan start in september  2019.  
	  
	3.5 Huisvesting 
	Gemeenten zijn verantwoordelijk om een kwalitatief goed voorschools aanbod te realiseren voor alle kinderen met een risico op een onderwijsachterstand in een gemeente. Gemeenten moeten daarbij zorgdragen voor voldoende voorzieningen in aantal en spreiding. 
	Kinderopvangorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van passende huisvesting voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. In de meeste gevallen lukt dit de kinderopvangorganisaties ook om dit zelf te doen. Als dit niet lukt, denkt Gemeente Delft mee over mogelijke opties.  
	Wanneer Gemeente Delft een nieuw schoolgebouw moet laten plaatsen wordt er rekening gehouden met de behoefte aan kinderopvang met voorschoolse educatie op die betreffende locatie. 
	Vanaf 1 januari 2020 krijgen doelgroeppeuters een aanbod voor Voorschoolse educatie van 960 uur in de periode van 2,5 tot 4 jaar.  Dit betekent een uitbreiding van capaciteit. Er is een analyse gemaakt van het aantal benodigde plekken om te kijken of er extra huisvesting aangeboden zou moeten worden. Vooralsnog duidt dit niet op een behoefte aan extra huisvesting. Mocht in 2020 blijken dat er toch een capaciteitsprobleem qua ruimte in relatie tot het aantal of de spreiding van de benodigde peuterplaatsen on
	  
	4 Aanvullende OAB-activiteiten in Delft 
	4.1 Inleiding 
	Naast het voorschoolse aanbod en de kwaliteits- en resultaatafspraken, zet de gemeente in op aanvullende OAB-activiteiten. Een deel van de middelen vanuit het Rijk mag hiervoor ingezet worden, bijvoorbeeld voor ‘(bovenschoolse) voorzieningen zoals zomerscholen en schakelklassen in het basisonderwijs of aan andere activiteiten die de beheersing van de Nederlandse taal van leerlingen in het basisonderwijs bevorderen’. Het gaat om een aanvulling op de wettelijk verplichte taken die gemeente en schoolbesturen h
	Het bedrag wat in het GOAB-budget resteert voor deze activiteiten is in de nieuwe beleidsperiode lager dan voorheen. Dit komt enerzijds door de uitbreiding van het aanbod van voorschoolse educatie en anderzijds door het wegvallen van de middelen die de gemeente tot 2019 ontving voor een extra kwaliteitsimpuls in OAB voor grote gemeenten (Bestuursafspraken G4/G37). 
	 
	4.2 Afwegingskader voor aanvullende OAB-activiteiten 
	 
	In samenspraak met de partners11  is bepaald waar de focus binnen dit onderdeel ligt in de komende beleidsperiode. Hierbij zijn zowel bestaande als mogelijk nieuwe activiteiten en interventies betrokken. De volgende uitgangspunten zijn richtinggevend geweest: 
	11 de aanbieders van de kinderopvang en de basisscholen die tot en met 2018 middelen ontvingen op basis van de zgn. gewichtenregeling en DOK 
	11 de aanbieders van de kinderopvang en de basisscholen die tot en met 2018 middelen ontvingen op basis van de zgn. gewichtenregeling en DOK 

	 
	1. We streven naar een 'plus' op de inzet van de partners in elk van de drie volgende ontwikkelfasen van een peuter/leerling: 
	1. We streven naar een 'plus' op de inzet van de partners in elk van de drie volgende ontwikkelfasen van een peuter/leerling: 
	1. We streven naar een 'plus' op de inzet van de partners in elk van de drie volgende ontwikkelfasen van een peuter/leerling: 

	o Voorschoolse periode (vanaf 2,5 jaar tot instroom basisschool) 
	o Voorschoolse periode (vanaf 2,5 jaar tot instroom basisschool) 
	o Voorschoolse periode (vanaf 2,5 jaar tot instroom basisschool) 

	o Vroegschoolse fase (groep 1 en 2) 
	o Vroegschoolse fase (groep 1 en 2) 

	o Basisschool vanaf  groep 3 
	o Basisschool vanaf  groep 3 


	2. De inzet moet specifiek gericht zijn op effecten bij de doelgroeppeuters/leerlingen (voorkomen danwel terugdringen van onderwijsachterstand.) 
	2. De inzet moet specifiek gericht zijn op effecten bij de doelgroeppeuters/leerlingen (voorkomen danwel terugdringen van onderwijsachterstand.) 

	3. We streven naar inzet op bewezen effectieve interventies. 
	3. We streven naar inzet op bewezen effectieve interventies. 

	4. In de voorschoolse periode heeft een gerichte taalimpuls (expertise) prioriteit. 
	4. In de voorschoolse periode heeft een gerichte taalimpuls (expertise) prioriteit. 

	5. In de vroegschoolse periode is de eventuele inzet van de gemeentelijke OAB-middelen nadrukkelijk bedoeld als 'plus' op de inzet van de OAB-inzet van schoolbestuur. Daarbij ligt de prioriteit vanuit de gemeente op bovenschoolse voorzieningen. 
	5. In de vroegschoolse periode is de eventuele inzet van de gemeentelijke OAB-middelen nadrukkelijk bedoeld als 'plus' op de inzet van de OAB-inzet van schoolbestuur. Daarbij ligt de prioriteit vanuit de gemeente op bovenschoolse voorzieningen. 

	6. Waar mogelijk is ruimte voor een extra impuls op de onderwerpen doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid (stedelijk of voor partners/clusters die hier verdergaande ambities op hebben). 
	6. Waar mogelijk is ruimte voor een extra impuls op de onderwerpen doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid (stedelijk of voor partners/clusters die hier verdergaande ambities op hebben). 


	 
	De uitkomsten hebben tot de prioritering voor de beleidsperiode 2019-2020 geleid. Deze staat hierna beschreven. 
	 
	 
	4.3 Aanvullende OAB-activiteiten 2019-2022 
	4.3.1 Taalimpuls voor- en vroegschoolse periode 
	De gemeente zet in op een extra taalimpuls in de voor- en vroegschoolse periode, middels een aantal aanvullende activiteiten en faciliteiten, te weten:  
	Algemene beschrijving: 
	 
	Taalladder en thematassen 
	De taalladder bestaat uit een speciaal ingerichte leeshoek met een collectie boeken die op de doelgroep en op de Piramide-thema’s is afgestemd, gekoppeld aan ondersteuning en expertise op een kinderopvanglocatie met VVE. Een kinderopvang- locatie wordt zo gedurende het jaar op diverse manieren ondersteund bij de taalontwikkeling van de peuters. De woordenschat van peuters wordt vergroot omdat de pedagogisch medewerkers worden geprofessionaliseerd op het gebied van voorlezen.   
	Thematassen zijn gevuld met geschikte boekjes en taal- en leesspelletjes, eveneens gekoppeld aan de VVE-thema’s. De tassen gaan (roulerend) met de peuters mee naar huis zodat de ouders thuis ook extra aandacht kunnen besteden aan taal en lezen. De thematassen en taalladder hebben steeds hetzelfde thema als op dat moment in de peutergroep wordt behandeld.  
	 
	 
	                          
	 
	 
	 
	Vindplaatsen 
	De Vindplaatsen in Delft zijn schoolbibliotheken volgens een bepaald concept: het zijn ‘talige huiskamers’ waarin kinderen gestimuleerd worden om meer te lezen. De leesmotivatie wordt bevorderd door een combinatie van: 
	o De aanwezigheid van een medewerker met expertise op het gebied van leesbevordering; 
	o De aanwezigheid van een medewerker met expertise op het gebied van leesbevordering; 
	o De aanwezigheid van een medewerker met expertise op het gebied van leesbevordering; 

	o Een actuele, passende collectie jeugdboeken; 
	o Een actuele, passende collectie jeugdboeken; 

	o Professionele ondersteuning bij het kiezen van het juiste boek; 
	o Professionele ondersteuning bij het kiezen van het juiste boek; 

	o Inspireren en motiveren door klassikale activiteit: de boekenkring; 
	o Inspireren en motiveren door klassikale activiteit: de boekenkring; 


	Omdat er minstens 1 dagdeel per week een medewerker met expertise op het gebied van leesbevordering op de Vindplaats is, kan er tevens kennisoverdracht aan leerkrachten, ouders en vrijwilligers plaatsvinden. 
	Taalvisite 
	Taalvisite is een traject van 15 weken. In deze 15 weken gaat een vrijwilliger ‘op visite’ bij een Delfts gezin.  Zij lezen de kinderen (interactief) voor en ondernemen allerlei taalactiviteiten. Ook de ouders worden gestimuleerd om hun kind te helpen en samen de weg naar de bibliotheek te vinden. Na afloop van de reeks visites aan een gezin vindt een evaluatiegesprek plaats met de vrijwilliger. De betrokkenheid van ouders wordt hiermee versterkt, met hen worden duidelijke afspraken gemaakt over hun actieve
	Vanuit GOAB-middelen worden plaatsen gereserveerd voor doelgroeppeuters die door de OAB-scholen en de kinderopvanglocaties worden aangemeld.  
	              
	De concepten ‘vindplaats’ en  ‘taalladder’ en de thematassen zijn ontwikkeld en gerealiseerd door openbare bibliotheek DOK Delft. De coördinatie van de taalvisites en het werven en trainen van vrijwilligers wordt sinds 2013  uitgevoerd door openbare bibliotheek DOK Delft. 
	 
	Accenten en uitwerkingspunten voor de komende beleidsperiode: 
	 Voorwaarde vanuit de gemeente om per locatie samenwerkingsafspraken te maken (tussen school en aanbieder (bibliotheek.)  
	 Voorwaarde vanuit de gemeente om per locatie samenwerkingsafspraken te maken (tussen school en aanbieder (bibliotheek.)  
	 Voorwaarde vanuit de gemeente om per locatie samenwerkingsafspraken te maken (tussen school en aanbieder (bibliotheek.)  

	 Bundeling van expertise en inzet op locaties. Dit is een efficiencyslag die de gemeente verwacht van de aanbieder. 
	 Bundeling van expertise en inzet op locaties. Dit is een efficiencyslag die de gemeente verwacht van de aanbieder. 

	 Hoe omgaan met meer aanbieders van voorschoolse educatie? 
	 Hoe omgaan met meer aanbieders van voorschoolse educatie? 


	In de afgelopen beleidsperiode waren er taalladder-locaties op alle kinderopvanglocaties met voorschoolse educatie. Er komen meer aanbieders van voorschoolse educatie, maar de faciliteiten worden niet uitgebreid. Onderzocht zal worden of de thematassen breder kunnen worden ingezet. Voor taallader onderzoeken of hier een ‘drempel’ wenselijk is: bv. het relatieve aantal doelgroeppeuters op het totaal aantal peuters op een locatie. 
	 Benutten van de mogelijkheden van de vindplaats voor verbindingen tussen voorschool en basisschool. 
	 Benutten van de mogelijkheden van de vindplaats voor verbindingen tussen voorschool en basisschool. 
	 Benutten van de mogelijkheden van de vindplaats voor verbindingen tussen voorschool en basisschool. 

	 Onderzoeken mogelijkheden om de vindplaats in de schoolvakanties te kunnen gebruiken. 
	 Onderzoeken mogelijkheden om de vindplaats in de schoolvakanties te kunnen gebruiken. 


	 
	 
	      
	                             
	4.3.2 Kopklasvoorziening tussen basisschool en voortgezet onderwijs 
	De gemeente zet in op een kopklas-voorziening voor leerlingen die uit groep 8 stromen met een niet-passend schooladvies, veroorzaakt door een taalachterstand. 
	Algemeen   
	De kopklas is een landelijk bekend fenomeen. Een kopklas is een extra jaar tussen het basis- en het voortgezet onderwijs waarin leerlingen intensief bijgespijkerd worden op de Nederlandse (school)taal. De kopklas vormt dus een brug tussen de basisschool en de brugklas. De meeste Kopklassen zijn gehuisvest in een school voor voortgezet onderwijs, zodat leerlingen vast kunnen wennen aan de sfeer en bovendien niet het idee hebben dat ze zijn blijven zitten. De kopklas is bedoeld voor leerlingen die bij het ver
	 
	Kopklas Delft 
	o De Delftse kopklas is bestemd voor leerlingen die de capaciteiten, motivatie en inzet hebben voor het volgen van een VMBO-TL, havo-, of vwo-opleiding, maar het einde van de basisschool door een achterstand op het gebied van de Nederlandse taal, een lager advies krijgen dan je op grond van hun intelligentie mag verwachten.  
	o De Delftse kopklas is bestemd voor leerlingen die de capaciteiten, motivatie en inzet hebben voor het volgen van een VMBO-TL, havo-, of vwo-opleiding, maar het einde van de basisschool door een achterstand op het gebied van de Nederlandse taal, een lager advies krijgen dan je op grond van hun intelligentie mag verwachten.  
	o De Delftse kopklas is bestemd voor leerlingen die de capaciteiten, motivatie en inzet hebben voor het volgen van een VMBO-TL, havo-, of vwo-opleiding, maar het einde van de basisschool door een achterstand op het gebied van de Nederlandse taal, een lager advies krijgen dan je op grond van hun intelligentie mag verwachten.  

	o Een leerling komt in aanmerking voor de kopklas na groep 8 als de leerkracht en intern begeleider van de betreffende basisschool van mening zijn dat een jaar extra taalonderwijs kan leiden tot een hoger advies voor het voortgezet onderwijs. Alleen leerlingen met een VMBO-TL advies of hoger komen in aanmerking voor de kopklas.  
	o Een leerling komt in aanmerking voor de kopklas na groep 8 als de leerkracht en intern begeleider van de betreffende basisschool van mening zijn dat een jaar extra taalonderwijs kan leiden tot een hoger advies voor het voortgezet onderwijs. Alleen leerlingen met een VMBO-TL advies of hoger komen in aanmerking voor de kopklas.  

	o Alle basisscholen in Delft en in de regio kunnen leerlingen aanmelden voor de Kopklas  
	o Alle basisscholen in Delft en in de regio kunnen leerlingen aanmelden voor de Kopklas  

	o Als leerlingen gebruik maken van de kopklas blijven zij ingeschreven in het basisonderwijs en worden gezien als een groep 9 van de basisschool, aangeboden door het voortgezet onderwijs.  
	o Als leerlingen gebruik maken van de kopklas blijven zij ingeschreven in het basisonderwijs en worden gezien als een groep 9 van de basisschool, aangeboden door het voortgezet onderwijs.  

	o De Kopklas moet worden verzorgd door een VO-school in Delft met bewezen ervaring en expertise op het gebied van NT2-problematiek. 
	o De Kopklas moet worden verzorgd door een VO-school in Delft met bewezen ervaring en expertise op het gebied van NT2-problematiek. 

	o De huidige Kopklas Delft is vanaf het begin in 2002 gevestigd is op het Grotius College. 
	o De huidige Kopklas Delft is vanaf het begin in 2002 gevestigd is op het Grotius College. 


	 
	Accenten en uitwerkingspunten voor de komende beleidsperiode: 
	o Het komende jaar wil de Gemeente Delft onderzoeken of het mogelijk is om naar een meer flexibele financiering te gaan, waarmee het ook mogelijk is om meer of minder leerlingen te plaatsen dan de huidige afspraak. Daarnaast heeft de Kopklas een regionale functie. Voor deze leerlingen is de financiering op dit moment nog niet kostendekkend. De komende periode zullen hier nadere afspraken met de betreffende gemeente waar de leerling woont, worden gemaakt.  
	o Het komende jaar wil de Gemeente Delft onderzoeken of het mogelijk is om naar een meer flexibele financiering te gaan, waarmee het ook mogelijk is om meer of minder leerlingen te plaatsen dan de huidige afspraak. Daarnaast heeft de Kopklas een regionale functie. Voor deze leerlingen is de financiering op dit moment nog niet kostendekkend. De komende periode zullen hier nadere afspraken met de betreffende gemeente waar de leerling woont, worden gemaakt.  
	o Het komende jaar wil de Gemeente Delft onderzoeken of het mogelijk is om naar een meer flexibele financiering te gaan, waarmee het ook mogelijk is om meer of minder leerlingen te plaatsen dan de huidige afspraak. Daarnaast heeft de Kopklas een regionale functie. Voor deze leerlingen is de financiering op dit moment nog niet kostendekkend. De komende periode zullen hier nadere afspraken met de betreffende gemeente waar de leerling woont, worden gemaakt.  


	4.3.3 Aanvulling op het OAB-aanbod in de vroegschoolse periode 
	Elke basisschool heeft haar eigen onderwijsachterstandenbeleid. Een deel van de scholen, waar de achterstandsproblematiek relatief groot is, ontvangt vanuit het Rijk OAB-middelen voor extra aanbod aan doelgroepleerlingen. Vanuit het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid wordt hierop een aanvulling gedaan.  
	 
	 
	De aanvulling is bestemd om het beleid van de betreffende OAB-school te intensiveren. De uitgangspunten voor de inzet van het budget: 
	o Voor de besteding hecht de gemeente aan maatwerk, zodat de school de middelen aanvullend kan inzetten op het eigen beleid c.q. activiteiten. In de meeste gevallen zal het gaan om bekostiging van docenten om dubbele bezetting of schakelklassen of vergelijkbare activiteiten te realiseren danwel te versterken. 
	o Voor de besteding hecht de gemeente aan maatwerk, zodat de school de middelen aanvullend kan inzetten op het eigen beleid c.q. activiteiten. In de meeste gevallen zal het gaan om bekostiging van docenten om dubbele bezetting of schakelklassen of vergelijkbare activiteiten te realiseren danwel te versterken. 
	o Voor de besteding hecht de gemeente aan maatwerk, zodat de school de middelen aanvullend kan inzetten op het eigen beleid c.q. activiteiten. In de meeste gevallen zal het gaan om bekostiging van docenten om dubbele bezetting of schakelklassen of vergelijkbare activiteiten te realiseren danwel te versterken. 

	o Deze aanvulling is bedoeld voor OAB-scholen op welke de resultaatafspraken betrekking hebben, of een selectie daarbinnen. 
	o Deze aanvulling is bedoeld voor OAB-scholen op welke de resultaatafspraken betrekking hebben, of een selectie daarbinnen. 

	o Differentiatie over de diverse OAB-scholen (scholen die OAB-middelen vanuit het Rijk ontvangen), op basis van de zwaarte van de achterstandsproblematiek.            
	o Differentiatie over de diverse OAB-scholen (scholen die OAB-middelen vanuit het Rijk ontvangen), op basis van de zwaarte van de achterstandsproblematiek.            


	4.3.4 Overige activiteiten 
	Bovenstaande keuzes zijn gemaakt op basis van ervaringen in de afgelopen beleidsperiode en binnen de verwachte financiële bandbreedte voor de aanvullende OAB activiteiten.  Gemeente en OAB-partners hebben de ambitie het OAB-beleid in gezamenlijkheid te volgen, te evalueren en door te ontwikkelen met als gezamenlijk doel de Delftse kinderen met (kans op een) onderwijsachterstand zo effectief mogelijk te bereiken en te ondersteunen. De jaarlijkse kwaliteitsdialoog (paragraaf 2.5) maakt hier onderdeel van uit.
	Op basis hiervan en afhankelijk van de financiële ruimte kunnen de aanvullende OAB-activiteiten in de toekomst mogelijk worden uitgebreid. Mocht uitbreiding mogelijk en wenselijk zijn, dan neemt de gemeente de uitkomsten van de kwaliteitsdialoog als vertrekpunt om te bepalen op welke activiteiten ingezet zal worden.  
	 
	4.4 Impact herijking 
	In de beleidsperiode 2019-2022 is het totale GOAB-budget voor de gemeente Delft hoger dan voorheen. Een groot deel van de middelen is benodigd om de uitbreiding van de wettelijke taak mee te realiseren. Hierdoor is minder ruimte voor de aanvullende OAB-activiteiten. Voor dit deel resteert in 2020 naar schatting € 600.000. Tot 2019 was dit ca € 1,2 mln. 
	Na de herijking kunnen een aantal activiteiten niet, of in beperkte mate voortgezet worden. Een deel van de opbrengst (kwaliteitsimpuls) van de vorige beleidsperiode kan geborgd worden binnen het staande beleid van gemeente en/of partners. 
	De gemeentelijke aanvulling op het OAB beleid van de scholen in de vroegschoolse periode blijft behouden, maar wordt lager dan voorheen. Het totale bedrag gaat van ca. € 650.000 naar € 250.000 in 2019-2020. Scholen die er in het nieuwe OCW-verdeelmodel (op grond van de nieuwe indicator) financieel op vooruit gaan, kunnen echter de betreffende activiteiten meestal direct of op termijn bekostigen vanuit het verhoogde OCW-budget van de school. Hierdoor hoeven activiteiten niet gestaakt te worden. Dit betekent 
	Scholen die activiteiten willen voortzetten, maar te maken hebben met een tijdelijk financieel knelpunt (als gevolg van de opbouw in hun OCW-budget) komen in aanmerking voor tussentijdse compensatie vanuit de gemeente. Dit is opgenomen in de subsidieregeling. 
	  
	5 Financieel kader 
	5.1 Geldstromen en budgetten 2019-2022 
	Dit beleidskader is  4 jaar geldig. De middelen ontvangt de gemeente voor een groot deel vanuit het Rijk. Dit budget wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Hieronder zijn de budgetten voor 2020 en verder waar mogelijk in beeld gebracht, en is toegelicht hoe de middelen voor de jaren erna worden vastgesteld. 
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	 (*) Budget wordt jaarlijks vastgesteld en kan dus fluctueren. Zie onder.’ 
	GOAB-budget 
	Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door OCW en wordt bepaald door de verdeelsystematiek en de CBS-indicator. Jaarlijks wordt opnieuw de achterstandsscore per gemeente bepaald. Deze score drukt de verwachte achterstandsproblematiek per gemeente uit op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over gemeenten verdeelt.  
	Gemeenten die een toename van de middelen kennen, zoals Delft, hebben te maken met een opbouwperiode. Dit hangt samen met de afbouwperiode die wordt gehanteerd bij gemeenten die te maken hebben met een verlaging. Het jaarbudget 2019 voor Delft is door OCW vastgesteld op basis van de achterstandsscore en voor 85% toegekend. Dit heeft geresulteerd in het bedrag van € 2.763.262. De komende jaren zit hierin een gefaseerde opbouw. In 2022 wordt het op basis van de achterstandsscore berekende jaarbudget voor 100%
	Decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters (‘Asscher-middelen’) 
	Deze middelen komen vanuit het Ministerie van SZW en zijn bedoeld om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. SZW en de VNG hebben in 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt12.  De bedoeling is dat in 2021 alle peuters een financieel toegankelijk aanbod van kinderopvang krijgen binnen de gemeente. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen.  Voor Delft is dat voor 2019  € 161.406,-. De verwachting is dat dit bedrag tot 2021 op hetzelfde niveau blijft. Over deze middelen hoe
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	https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2016/05/27/bijlage-bestuurlijke-afspraken-een-aanbod-voor-alle-peuters
	https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2016/05/27/bijlage-bestuurlijke-afspraken-een-aanbod-voor-alle-peuters

	 


	 
	Gemeentelijke middelen 
	Basisvoorziening peuterspeelzalen 
	De structurele eigen gemeentelijke middelen van € 306.300 zijn bestemd om het basisaanbod in de kinderopvang te financieren. De term ‘peuterspeelzalen is verouderd en wordt in de begroting aangepast naar ‘basisvoorziening kinderopvang’.  
	Kadernota 2018 en bestuursprogramma 
	Met oog op een overgangsregime ten behoeve van eventuele frictiekosten is voor 2019 € 200.000 vanuit de kadernota vrijgemaakt ter aanvulling van de rijksmiddelen. Dit was vanuit de verwachting dat Delft minder Rijksmiddelen zou ontvangen. In het bestuursprogramma is aanvullend € 100.000 opgenomen. In de praktijk ontvangt Delft meer Rijksmiddelen, maar deze zijn bedoeld voor de uitbreiding van de wettelijke taak (960 uur voorschoolse educatie per doelgroeppeuter). Op het resterende deel is daardoor sprake va
	5.2 Bestedingsplan 
	Deze paragraaf geeft inzicht in de besteding van de middelen. 
	GOAB-budget 
	Aanbod van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters 
	Dit budget wordt (conform wettelijke taak) eerst benut voor de voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters. Bij een bereik van 80% van de doelgroeppeuters is hiervoor (incl. instapperiode van 2 tot 2,5 jaar) naar schatting een bedrag van € 2.000.000 benodigd. De kosten voor de instapperiode bedragen naar schatting € 200.000. De ambitie is om het bereik de komende jaren te laten stijgen. Hier is geen financieel risico te voorzien. 
	 
	Vergroten bereik doelgroep 
	In 2019 wordt een (communicatie-)aanpak ontwikkeld om het bereik van de doelgroep in de voorschoolse periode te vergroten. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag van € 35.000 vrijgemaakt. 
	 
	Aanvullende OAB activiteiten 
	Het resterende bedrag voor de aanvullende OAB-activiteiten en voorzieningen is niet statisch. De 
	hoogte van het bedrag hangt per jaar af van: 
	o De beschikking van de rijksmiddelen op basis van het nieuwe verdeelmodel. 
	o De beschikking van de rijksmiddelen op basis van het nieuwe verdeelmodel. 
	o De beschikking van de rijksmiddelen op basis van het nieuwe verdeelmodel. 

	o Het daadwerkelijke bereik van het aantal doelgroeppeuters in de voorschoolse periode c.q. 
	o Het daadwerkelijke bereik van het aantal doelgroeppeuters in de voorschoolse periode c.q. 


	het deel van het budget dat besteed wordt om in het aanbod van 960 uur voorschoolse 
	educatie te voorzien. 
	Momenteel is de inschatting dat er jaarlijks minimaal 20% van het gemeentelijk budget beschikbaar 
	is voor aanvullende OAB-activiteiten. Op basis van de kosten voor voorschoolse educatie en de Rijksbijdrage voor 2019, zal dit ook in 2020 het geval zijn (het gaat dan om een bedrag van € 600.000). Om fluctuaties in het budget van komende jaren op te vangen, wordt het positieve resultaat van 2019 gereserveerd om de voortgang van de activiteiten ook na 2020 zoveel mogelijk te waarborgen.  
	Mocht op termijn toch een lager budget voor de aanvullende activiteiten resteren, dan zal de gemeente komen tot nadere criteria voor de besteding. Hierbij is de prioritering die in dit document (hst 3) is genoemd leidend, tenzij de kwaliteitsdialoog aanleiding geeft hierin andere keuzes te maken.  
	Tot en met juli 2019 heeft het college subsidies verstrekt op basis van de bestaande activiteiten (vorige beleidsperiode.) Vanaf augustus 2019 wordt op basis van het nieuwe beleid gesubsidieerd. De urenuitbreiding van de voorschoolse educatie vindt plaats vanaf 1-1-2020. 
	 
	Besteding Basisvoorziening peuterspeelzalen en budget ‘Asschermiddelen’ 
	Deze budgetten zijn gezamenlijk ruim toereikend om de kosten voor het basisaanbod te dekken. Naar schatting gaat het in 2019 om een bedrag van € 279.000,=. De gemeente doet nu een beperkt beroep op de Asscher middelen. Niet-bestede middelen komen ten gunste van de algemene middelen van de gemeente. Indien de Asscher-middelen in 2021 wegvallen (toekomstig Rijksbeleid is onzeker), dan zullen t.z.t. de financiële consequenties voor het beleid in kaart gebracht worden.  
	Besteding budget Kadernota 2018 en Bestuursprogramma 2019 
	De situatie en de hoogte van de omvang van de frictiekosten variëren per school. 
	Een eerste inventarisatie wijst uit dat het bedrag van € 300.000 toereikend is. 
	 
	5.3 Subsidieregeling 
	Het merendeel van de activiteiten in het beleidskader wordt uitgevoerd door maatschappelijke organisaties (dus niet door de gemeente zelf). Voor de aanvraag en  toekenning van de middelen stelt het college in aanvulling op de Algemene subsidieverordening Delft een subsidieregeling  vast. Deze subsidieregeling voorziet in de juridische basis en voorwaarden voor de financiering van de activiteiten. De gemeente subsidieert per kalenderjaar.  
	 
	1. Subsidie voorschoolse voorzieningen  
	 
	Dit betreft subsidie voor: 
	 Peutertoeslag voor reguliere peuters, aan te vragen door kinderopvangorganisaties die ook voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters bieden. 
	 Peutertoeslag voor reguliere peuters, aan te vragen door kinderopvangorganisaties die ook voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters bieden. 
	 Peutertoeslag voor reguliere peuters, aan te vragen door kinderopvangorganisaties die ook voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters bieden. 

	 Peutertoeslag en VVE-jaarbedrag voor doelgroeppeuters, aan te vragen door aanbieders van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters. 
	 Peutertoeslag en VVE-jaarbedrag voor doelgroeppeuters, aan te vragen door aanbieders van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters. 

	 Extra uren VVE-aanbod (m.i.v. 1-1-2020) 
	 Extra uren VVE-aanbod (m.i.v. 1-1-2020) 


	De subsidieregeling voorziet in de urenuitbreiding van voorschoolse educatie per 1 januari 2020. De inwerkingtreding van de wettelijke verplichting tot urenuitbreiding voor gemeenten is onlangs  uitgesteld naar 1 augustus 2020. Delft wil de uitbreiding alsnog vanaf 1 januari mogelijk maken. Dit sluit aan bij de oproep van de minister aan gemeenten die ver gevorderd zijn met de voorbereiding hiervan. Voor peuters die vóór 1 januari 2020 2,5 jaar zijn geworden geldt overgangsrecht.   
	2. Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid gemeente Delft 
	Dit betreft subsidie voor de aanvullende OAB-activiteiten in de voor- en vroegschoolse periode en het vervolg van de basisschool, waaronder: 
	 Taalimpuls voor- en vroegschoolse periode (zie paragraaf 4.3.1) 
	 Taalimpuls voor- en vroegschoolse periode (zie paragraaf 4.3.1) 
	 Taalimpuls voor- en vroegschoolse periode (zie paragraaf 4.3.1) 

	o Taallader 
	o Taallader 
	o Taallader 

	o Thematassen 
	o Thematassen 

	o Taalvisite 
	o Taalvisite 

	o Vindplaatsen 
	o Vindplaatsen 


	 Kopklas- voorziening (zie paragraaf 4.3.2) 
	 Kopklas- voorziening (zie paragraaf 4.3.2) 

	 Aanvulling op het OAB-aanbod in de vroegschoolse periode (zie paragraaf 4.3.3) 
	 Aanvulling op het OAB-aanbod in de vroegschoolse periode (zie paragraaf 4.3.3) 


	 
	Het maximale subsidiebedrag  voor aanvullende OAB activiteiten wordt jaarlijks vastgesteld.  
	Jaarlijks tijdens de kwaliteitsdialoog wordt bepaald op welke kinderopvangorganisaties en/of scholen de kwaliteits- en resultaatafspraken van toepassing zijn. Op basis hiervan bepaalt de gemeente welke scholen in aanmerking komen voor een gemeentelijke aanvulling op het OAB aanbod van de school  in de vroegschoolse periode.  Voor 2019 (augustus t/m december) en 2020 heeft de gemeente de criteria hiervoor bepaald.  Deze zijn opgenomen in de subsidieregeling. 
	 
	Frictiekosten 
	Op scholen waarop een opbouwregeling van het Rijk van toepassing is, kan een deel van de huidige gemeentelijke OAB-activiteiten toch worden gecontinueerd (vanuit de schoolgebonden Rijksmiddelen). Als scholen daarvoor kiezen, kan het zijn dat er tussentijds een financieel knelpunt is, omdat het Rijksbudget nog niet op 100% staat in schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021. De gemeente compenseert dit tussentijdse knelpunt voor deze activiteiten. Deze kosten komen in aanmerking voor compensatie.  
	Om welk bedrag het gaat, verschilt per school en hangt af van: 
	         De activiteiten op een school die met ingang van 2019-2020 niet meer vanuit de gemeentelijke subsidie worden bekostigd. 
	         Het besluit van het schoolbestuur om (een deel van) die activiteiten te continueren vanuit het opbouwend budget vanuit het Rijk voor die school. 
	         Het tijdelijke tekort dat zich in 2019-2020 (en eventueel 2020-2021) voordoet voor die school vanwege de stapsgewijze opbouw van de Rijkssubsidie.   
	Via de subsidieregeling kunnen scholen aanspraak maken op  overgangsrecht voor eventuele frictiekosten. 
	 
	 



