VVE monitor in de gemeente Halderberge
Sinds augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) in werking. Eén van de doelen van
deze wet is om de kansen te vergroten voor kinderen met taalachterstanden. Deze wet regelt de b asiskwaliteit van
peuterspeelzaalwerk en een aantal zaken rond voor - en vroegschoolse educatie (VVE). De VVE is bedoeld voor jonge
kinderen van 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. De gemeente heeft een wettelijke regierol in het aanbod van voor en vroegschoolse educatie (VVE) en het bereik van doelgroepkinderen.
Daarom is in 2014 door de GGD West-Brabant vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (AWPG
Brabant) een onderzoek uitgevoerd om na te gaan welke behoeften er lagen met betr ekking tot de VVE monitor in de
gemeente Halderberge. Hierover is een factsheet verschenen waarin de belangrijkste aanbevelingen zijn weergegeven
met betrekking tot het uitvoeren van een VVE monitor.
Op basis van de uitkomsten van de factsheet heeft de ge meente Halderberge in 2015 aan de GGD West -Brabant gevraagd om het VVE
proces te monitoren. Er is een vragenlijst afgenomen bij 35 medewerkers van het consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuters peelzaal en
scholen. Het onderzoek richtte zich op de versch illende aspecten, namelijk aanbod en gerealiseerd bereik, toeleiding naar VVE vanuit
consultatiebureau, doorgaande lijn, samenwerking, ouderbetrokkenheid en integraliteit VVE beleid. Op basis van deze monitor k omt naar
voren dat de VVE in de gemeente Halde rberge inmiddels goed loopt. De instellingen zijn tevreden over de verschillende onderdelen en de
samenwerking binnen de VVE. Een aandachtspunt blijft de inzet en terugkoppeling van de scholen naar VVE -instellingen en de interne
terugkoppeling in organisaties. Daarnaast is het van belang dat instellingen medewerking verlenen aan het leveren van gegevens over het
aantal peuters en over de resultaten. Vanwege de lage respons op de uitvraag over de aantallen peuters en resultaten biedt he t onderzoek
geen conclusies over het bereik en de resultaten van de VVE in Halderberge.
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