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Inleiding 

Naar aanleiding van landelijke wijzigingen in beleid en financiering ontvangt gemeente Gooise Meren significant minder 

budget om het onderwijskansenbeleid betekenisvol in te zetten. Het onderwijskansenbeleid van Gooise Meren is gericht op 

het verminderen en voorkomen van achterstanden bij jonge kinderen die minder kans hebben op een succesvolle 

schoolloopbaan door omgevingsfactoren. 

Naar aanleiding van de, overigens uitstekende, thema-avond op 26 februari jl. heb ik onderstaande vraag. 
 

Vraag 1 

Aan bod kwamen de uitgangspunten voortvloeiend uit de harmonisatie voorschoolse voorzieningen (2017). Hierbij stelde ik 

de vraag of er sprake is van een op maatgerichte aanpak per voor- en vroegschoolse voorziening omdat de behoefte per 

locatie verschillend kan zijn en de verbeteropgave mogelijk ook. Het antwoord was dat de gemeente hier rekening mee 

houdt. Omdat de tijd ontbrak om hier verder op door te gaan, ben ik benieuwd op basis waarvan de interventies worden 

bepaald. Met andere woorden: is helder per locatie waaraan gewerkt moet worden of waarop geïnvesteerd moet worden? En 

op basis van welke toetsing? 

 
Antwoord 
In het nieuwe beleidskader zijn beleidsdoelen geformuleerd, die kader en richting geven voor de uitvoerende organisaties. De 
uitvoerende organisaties bepalen zelf hoe ze de beleidsdoelen kunnen bereiken. De gemeente faciliteert middels subsidie de 
activiteiten die nodig zijn om de beleidsdoelen te bereiken. Hiervoor wordt een nieuwe subsidieregeling opgesteld. In de 
subsidieaanvraag wordt ook gekeken naar welke doelen de organisatie wil bereiken. In de verantwoording van de subsidies 
beoordelen wij resultaten en effecten. Hierdoor kijken we heel maatgericht naar iedere afzonderlijke locatie. 
 
Vraag 2 
De onderwijsinspectie onderzoekt ook met enige regelmaat de VVE locaties. Zo is er vorig jaar nog een steekproef geweest 
op 250 voorscholen en 75 vroegscholen. In het verleden werden VVE-locaties samen bezocht om de kwaliteit te toetsen, naast 
dat de GGD inspectie jaarlijks op voorscholen komt. De VVE inspectiebezoeken in Gooise Meren dateren van 2012 (Bussum 
en Naarden) en 2014 (Muiden en Muiderberg). https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/voor-en-vroegschoolse-
educatie/kwaliteit-vve-per-gemeente 
Wanneer verwacht de gemeente een volgend inspectiebezoek voor VVE locaties?  
 
Antwoord 
De onderwijsinspectie onderzoekt de VVE locaties op basis van een steekproef, waar gemeenten geen invloed op hebben. Wij 
kunnen daardoor niet voorspellen wanneer de volgende inspectie in Gooise Meren zal zijn.  
 
Vraag 3 
In hoeverre worden de locaties zelf meegenomen in de verdeling van de gelden en de op maat ondersteunende of 
coördinerende rol van de gemeente? 
 
Antwoord 
Alle betrokken besturen zijn vertegenwoordigd in de Regiegroep Onderwijskansen. In de Regiegroep is de verdeling van de 
gelden ter sprake gekomen. De besturen zijn vertegenwoordigers van de verschillende locaties. In de Regiegroep worden ook 
afspraken gemaakt tussen de verschillende organisaties/gemeente.  
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