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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over Voor- en Vroegschoolse Educatie. Met ingang van 1 
augustus 2020 dient de gemeente ervoor te zorgen dat kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met een 
VVE-indicatie minimaal 960 uur per 1,5 jaar VVE aangeboden krijgen. Door middel van vaststelling van het 
document VVE Dinkelland en de Nadere Regels Subsidiëring VVE Dinkelland 2020, geeft de gemeente 
Dinkelland uitvoering aan dit wettelijke voorschrift. Daarnaast wordt in het beleidsplan omschreven onder 
welke voorwaarden voor kinderen zonder VVE-indicatie subsidie kan worden verstrekt. Tenslotte wordt in het 
beleidsplan het inhoudelijke VVE-beleid omschreven. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. Het bijgevoegde Document VVE Dinkelland vast te stellen. 

2. De "Subsidieregeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Dinkelland 2018 in te trekken. 

3. Bijgevoegde "Nadere Regels Subsidiëring Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Dinkelland 2020" 

vast te stellen en te publiceren. 

 
 
Toelichting 
Het VVE-beleid in de gemeente kenmerkt zich door een nauwe samenwerking met de kinderdagverblijven, 
het onderwijs en de GGD/JGZ, waarbij het belang van het kind voorop staat. Naast de taalontwikkeling 
speelt ook de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind een belangrijke rol. Onderwijs, 
kinderdagverblijven, GGD/JGZ en gemeente vinden het belangrijk dat alle kinderen in de leeftijd van 2,5 -4 
jaar VVE aangeboden krijgen en niet alleen kinderen met een VVE-indicatie. Vanaf 2011 wordt dit beleid met 
succes en naar ieders tevredenheid toegepast. Dit betekent dat ook kinderen die geen achterstand hebben 
van harte welkom zijn om deel te nemen aan VVE. Hierdoor wordt het ontstaan van een achterstand ten 
opzichte van kinderen die wel een kinderdagverblijf hebben bezocht, voorkomen. Achterliggende gedachte is 
hierbij ook dat kinderen door het Twentse dialect en/of door het wonen in het buitengebied niet altijd in staat 
zijn om thuis met leeftijdsgenootjes te spelen en hun Nederlandse taal optimaal te ontwikkelen. Doordat VVE 
de systematiek is waarmee breed wordt gewerkt in de kinderdagverblijven, hoeven kinderen met een VVE-
indicatie niet in aparte groepen te worden geplaatst en kunnen ze dicht bij huis naar een kinderdagverblijf. 
Daarmee voorkomen we dat deze jonge kinderen al een "stempel" meekrijgen. Ze zijn gewoon onderdeel 
van de groep. 
In het VVE-document worden de wettelijke kaders, de visie van de partners binnen VVE, het inhoudelijke 
VVE-beleid en de voorwaarden om voor subsidiëring in aanmerking te komen, omschreven. 
 

 



Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


