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Voorwoord 

 

Het afgelopen half jaar heb ik de gemeentelijke regie en de rol van beleidsnetwerken binnen 

het Vroeg- en Voorschoolse Educatie- beleid (VVE) in de provincie Zuid-Holland bestudeerd in 

opdracht van het Expertisecentrum voor Jeugd Samenleving en Opvoeding (JSO) te Gouda.  

JSO wilde een onderzoek laten verrichtten naar de ondersteuningsbehoefte van gemeente ten 

aanzien van VVE. Deze vraag kon op een goede manier gekoppeld worden aan het theoretisch 

kader over de gemeentelijke regierol en de rol van beleidsnetwerken.  

 

Ik kijk met veel plezier op deze periode terug. Ik heb veel geleerd over gemeentelijke regie, 

beleidsnetwerken  en de ontwikkeling van gemeentelijkbeleid.  Tevens heb ik geleerd hoe het 

is om binnen een organisatie als JSO te functioneren en samen met collega’s taken uit te 

voeren.  

 

Graag wil ik in de eerste plaats Karin Vroonhof en Rineke Oomen bedanken voor de begeleiding 

van mijn stage en onderzoek vanuit JSO. Als opdrachtgevers van dit onderzoek hebben jullie 

mij geholpen met het vormgeven en uitwerken van dit onderzoek. Dankzij jullie netwerken, 

expertise en werkervaring is dit onderzoek voorspoedig verlopen. Ook wil ik de 

gemeenteambtenaren die aan dit onderzoek hebben meegewerkt bedanken, dankzij hun 

medewerking heb ik dit onderzoek kunnen uitvoeren.  

 

Tevens wil ik Marieke Voorpostel bedanken voor de begeleiding van deze scriptie vanuit de 

Universiteit Utrecht. Door haar goede feedback en de prettige manier van samenwerken ben ik 

tot dit eindresultaat gekomen.  

Ik wil Gerbrand bedanken voor het meelezen van mijn scriptie en zijn morele ondersteuning. 

Ten slotte wil ik mijn ouders bedanken omdat zij mij altijd gestimuleerd en ondersteund 

hebben tijdens mijn studietijd. 

 

Dit onderzoek is tevens mijn afstudeerscriptie en hiermee zal ik mijn Masterstudie 

“Vraagstukken van Beleid en Organisatie” aan de Universiteit afronden en het leven als 

Beleidsmedewerker Zorg, werk & inkomen bij de gemeente Vianen ingaan. 
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Samenvatting 
 

In opdracht van JSO is dit onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van gemeenten ten 

aanzien van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is een 

probleemstelling geformuleerd die wordt beantwoord in dit onderzoek: 

Wat zijn de gevolgen van de veranderende regierol die gemeenten hebben binnen de 

handhaving van het VVE- beleid en hoe kan JSO hierop inspelen? 

 

In deze kwalitatieve- studie zijn 12 semi- gestructureerde interviews gehouden onder 

gemeenteambtenaren in de provincie Zuid- Holland. Deze ambtenaren zijn allemaal 

verantwoordelijk voor het VVE- beleid in de gemeente waar zij werkzaam zijn.  

 

Allereerst is het huidige VVE- beleid en de beleidsontwikkelingen beschreven. In 2002 is van 

start gegaan met de implementatie van het VVE- beleid. In 2006 heeft de financiële knip 

plaatst gevonden. Sindsdien zijn gemeenten niet langer meer verantwoordelijk voor het voor- 

en vroegschoolse deel.  De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorschoolse deel en 

basisscholen voor het vroegschoolse deel. Dit heeft geleid tot een veranderende regierol van 

gemeenten.   

Als leidraad voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van theoretische inzichten met betrekking 

tot de gemeentelijke regierol en het beleidsnetwerk. Naar aanleiding van deze theoretische 

inzichten zijn het beleidsnetwerk, het regietype en de componenten om tot succesvolle regie 

te komen verder uitgewerkt. 

 

Het VVE- beleid heeft ervoor gezorgd dat er samenwerking is ontstaan tussen de betrokken 

actoren. Gemeenten organiseren overleg op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Hierdoor 

worden de actoren betrokken bij de beleidsontwikkeling en kunnen gemeenten het beleid 

bijsturen wanneer dit nodig blijkt te zijn.  

Gemeenten passen hun regierol niet aan, aan de verschillende actoren. Dit komt doordat 

gemeenten uitgaan van samenwerking, de gemeenten willen dat alle actoren achter het 

geformuleerde beleid staan. Doordat zij hiervan uit gaan is er discrepantie tussen de 

theoretische en werkelijke regierol.  

Of beleid daadwerkelijk succesvol is wordt beïnvloed door de gemeentelijke regierol en de 

houding van de actoren. Alle gemeenten betrekken dezelfde actoren in het beleidsnetwerk. De 

samenstelling van het beleidsnetwerk is dus niet bepalend voor het succes van het beleid. 

Het VVE- beleid kent een aantal knelpunten. Een van die knelpunten is dat er geen eenduidige 

doelgroepdefinitie voor voorschoolse educatie is geformuleerd. Dit heeft tot gevolg dat het 

doelgroepbereik wordt belemmert en dat de doelgroepbereik percentages van gemeenten 

eigenlijk niet met elkaar vergeleken kunnen worden.   

Een ander knelpunt is de overdracht van kindgegevens van de peuterspeelzaal naar de 

basisschool. De overdracht van deze gegevens is nog teveel afhankelijk van individuele 

personen en daardoor verloopt de overdracht niet goed.  

Tenslotte hebben kleinere gemeenten beperktere financiële middelen en ambtelijke capaciteit 

dan grote gemeenten dit belemmert de beleidsontwikkeling. 

 

JSO kan inspelen op de behoefte van gemeenten door ondersteuning te bieden ten aanzien 

van: 

• Definiëring van de doelgroep 

• Implementatie van het overdrachtssysteem van kindgegevens 

• Toekomstige beleidsontwikkelingen, met name VVE in het kinderdagverblijf 
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Inleiding 

 

Deze scriptie is geschreven in opdracht van JSO. Zij wilde een onderzoek laten uitvoeren naar 

de vragen die bij gemeenteambtenaren leefden met betrekking tot VVE, zodat wanneer hier 

behoefte aan blijkt te zijn JSO een nieuw ondersteuningsaanbod kan ontwikkelingen. De 

gemeentelijke regierol staat hierbinnen centraal. Bestuurskundig gezien is het interessant te 

onderzoeken hoe de betrokken actoren zich tot elkaar verhouden en hoe de gemeenten de 

regie in handen houden. Dit kan een mogelijke verklaring zijn waarom beleid wel of niet 

succesvol is.  

In deze scriptie staat de (regie) rol van de gemeente ten aanzien van het Vroeg en 

Voorschoolse Educatiebeleid centraal. 

De laatste jaren heeft er decentralisatie plaats gevonden in de financiering van het VVE- beleid. 

Gemeenten ontvangen vanaf 1 augustus 2006 alleen nog maar geld van de overheid voor 

voorschoolse educatie. Scholen ontvangen een eigen budget voor de vroegschoolse educatie 

(Geus & Kooiman, 2006). De lokale overheid is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

voorschoolse educatie en de scholen voor de vroegschoolse educatie. Dit heeft geleid tot een 

veranderende rol voor gemeenten. Zij hebben de regierol op zich genomen. Dit houdt in dat 

gemeenten verantwoordelijk worden gehouden voor prestaties op het gebied van 

voorschoolse educatie. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de prestaties van 

schoolbesturen maar dienen wel met hen te overleggen om de continuïteit te bewaken (JSO, 

2006). In hoofdstuk 2 zal de geschiedenis en ontwikkeling van het VVE- beleid verder worden 

uitgewerkt omdat in het empirisch onderzoek getoetst zal worden welke invloed deze 

beleidsveranderingen hebben gehad op de gemeentelijke regierol.
1
 

 

De afgelopen jaren zijn vele krantenartikelen verschenen die betrekking hebben op vroeg en 

voorschoolse educatie (VVE). Hier volgen een aantal citaten: 

 

Vroeg onderwijs vrij zinloos 

NIJMEGEN - Kinderen die als peuter extra voorbereidend onderwijs krijgen, zijn op de 

kleuterleeftijd niet verder dan hun leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit 

Nijmegen(Trouw 29-07-2003). 

 

Piramideproject succesvol 

Hilversum -  Het zogeheten Piramideproject is een groot succes op Hilversumse 

peuterspeelzalen en basisscholen. Doel van het project is de bestrijding van 

(taal)achterstanden bij kinderen in de leeftijdsgroep van twee tot zes jaar. (De Gooi- en 

Eemlander, 21 juli 2006). 

 

Peuters Nederlands leren heeft negatieve neveneffecten: 

Nog vroeger apart 

                                                           
1
 Op het gebeid van VVE is naar de gemeentelijke regierol nog weinig onderzoek verricht. Er 

zijn veel onderzoeken uitgevoerd naar het effect en de resultaten van VVE maar niet naar de 

vraag of bestuurlijke verhoudingen en gemeentelijke regie het succes van het beleid 

beïnvloeden. Het Expertisecentrum voor Jeugd Opvoeding en Samenleving (JSO) wil daarom 

graag onderzocht hebben hoe gemeente omgaan met de regierol, hoe ze samenwerken met de 

andere actoren (organisaties) en waar zij op dit gebied externe ondersteuning kunnen 

gebruiken. 
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Op voorscholen krijgen peuters extra taalles, maar dat werkt wel segregatie in de hand (NRC, 9 

maart 2008). 

 

In de media is volop aandacht voor het VVE- beleid. Er wordt veel onderzoek verricht naar het 

effect van VVE. Kranten berichten over verschillende onderwerpen die binnen dit beleid 

centraal staan. 

In deze scriptie zal VVE vanuit een ander oogpunt benadert. Er zal in kaart worden gebracht 

welke actoren betrokken zijn bij VVE, op welke wijzen deze actoren samenwerken en de rol van 

de gemeenten daarin. Ofwel de invulling van de gemeentelijke regierol.  

 

1.1 Probleemstelling 

 

Het doel van het onderzoek is om een beleidsadvies te formuleren voor JSO om de gemeenten 

in de toekomst beter te kunnen ondersteunen bij de uitvoering van het Voor en vroegschoolse 

educatiebeleid (VVE).  

Om deze doelstelling te kunnen bereiken is de volgende probleemstelling gedefinieerd: 

 

Wat zijn de gevolgen van de veranderende regierol die gemeenten hebben binnen de 

handhaving van het VVE-beleid en hoe kan JSO hierop inspelen? 

 

Deze probleemstelling kan opgesplitst worden in de volgende deelvragen: 

 

- Op welke wijze is de invulling van het VVE beleid door de gemeenten veranderd sinds 

de implementatie in 2000 en welke successen knelpunten zijn ze hierbij tegen 

gekomen? 

Deze vraag zal beantwoord worden door gebruik te maken van beleidsdocumenten en 

antwoorden uit de semi- gestructeerde interviews die zijn gehouden onder beleidsambtenaren 

van de aan het onderzoek deelnemende gemeenten.  

 

- In hoeverre wordt de mate van succes van de uitvoering van het beleid bepaald door de 

samenstelling van het netwerk van de actoren en de rol die de gemeente hierin speelt? 

Hoe succesvol het beleid is, wordt beïnvloed door de samenstelling en functionering van het 

beleidsnetwerk. Hier hangt de invulling van de gemeentelijke regierol mee samen. De regierol 

beïnvloedt ook de beleidsontwikkeling en het succes van het beleid.  Om meer inzicht te 

verkrijgen in het beleidsnetwerk en de gemeentelijke regierol wordt niet alleen gebruik 

gemaakt van VVE- beleidsdocumenten maar worden er ook interviews gehouden met 

beleidsmedewerkers van de betreffende gemeenten. Een voordeel van deze interviews is dat 

gedetailleerdere informatie kan worden verkregen vergeleken met de uitkomsten van een 

vragenlijst.  

 

- Op welke wijze kan JSO inspelen op de veranderde regierol van de gemeenten bij de 

invulling van het VVE- beleid? 

 

In de resultaten zullen het gebruik maken van en de vraag naar (externe) ondersteuning 

beschreven worden. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek zullen conclusies worden 

getrokken en op basis daarvan aanbevelingen voor JSO geformuleerd. Deze vragen zullen dan 

aan de orde komen in het laatste hoofdstuk van deze scriptie “Aanbevelingen”. 
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1.2 Opbouw van de scriptie 

 

Het eerste deel van deze scriptie bestaat uit achtergrondinformatie met betrekking tot het de 

ontwikkeling van het VVE- beleid, het huidige- en het toekomstige beleid. Het daarop volgende 

hoofdstuk geeft inzicht in de theorieën met betrekking tot gemeentelijke regie en het 

organiseren van samenwerken in netwerken en hoe de gemeenten dit kunnen beïnvloeden. In 

hoofdstuk 4 wordt de onderzoekmethode beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 5 de 

resultaten van het empirisch onderzoek gepresenteerd. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 

antwoorden op de onderzoeksvragen geformuleerd en in hoofdstuk 7 de aanbevelingen.  

In bijlage 1 bevat de topic- lijst die gehanteerd is tijdens de interviews. Bijlage 2 bestaat uit de 

onderwerpenlijst die een week voor aanvang van de interviews naar de ambtenaren is 

verstuurd.  
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1. Het Vroeg- en voorschoolse educatiebeleid 

Inleiding 

In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van het vroeg- en voorschoolse educatiebeleid centraal. 

Allereerst zal ingegaan worden op het ontstaan van het vroeg- en voorschoolse educatiebeleid, 

vervolgens wordt de doelgroep gedefinieerd, de beleidsontwikkelingen geschetst en ten slotte 

wordt ingegaan op de verwachtingen ten aanzien van het toekomstig beleid.  

2.1 Ontstaan van het beleid 

Het onderwijsachterstandenbeleid is continu aan verandering onderhevig, tijdens de 

ontwikkeling van dit beleid moeten er keuzes worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de bepaling 

van de doelgroep waar het beleid op wordt toegespitst en ook op welke wijze het beleid moet 

worden geïmplementeerd en uitgevoerd.  

Binnen het onderwijsachterstandenbeleid zijn taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen 

een steeds prominentere rol gaan innemen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van specifiek 

beleid ten aanzien van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In 2000 is dit beleid officieel van 

start gegaan.  

In paragraaf 2.2 staat de doelgroep van het VVE beleid centraal. Vervolgens wordt er in 

paragraaf 2.3 ingegaan op de ontwikkeling van het VVE- beleid, in paragraaf 2.4 wordt de 

decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid besproken. In paragrief 2.5 wordt 

ingegaan op het huidige VVE- beleid en in paragraaf 2.6 wordt afgesloten met de 

verwachtingen voor de toekomst.  

2.2 Doelgroep 

 

Het VVE- beleid is gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij 

jonge kinderen. De doelgroep zijn jonge kinderen in de leeftijdcategorie van 0 tot 6 jaar met 

ontwikkeling/ taalachterstanden. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde instroomleeftijd van 

2.5 jaar. De voorschoolse periode betreft 0 tot 4 jarige (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) en 

de vroegschoolse periode 4 tot 6 jarige (kleuterschool) (Dijksma, 2007). 

Om een effectief VVE- beleid te generen zijn de volgende drie doelstellingen geformuleerd:  

• Het realiseren van deelname van doelgroepkinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot 5 

jaar aan voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. Het tijdig signaleren van 

achterstanden en het effectief verwijzen naar VVE- programma’s staat hierbinnen 

centraal. 

• Het creëren van samenwerkingsverbanden tussen basisscholen, peuterspeelzalen en 

kinderopvangvoorzieningen en consultatiebureaus. 

• Deskundigheidsbevordering van medewerkers van kinderopvangvoorzieningen en in 

de onderbouw van het basisonderwijs zodat de onderwijsachterstanden op een 

adequate manier kunnen worden aangepakt (www.onderwijsachterstanden.nl). 

De praktische uitvoering van het beleid wordt verzorgd door peuterspeelzalen, 

kinderdagverblijven en basisscholen. De gemeenten vervullen de regierol ten aanzien van de 

uitvoering van het beleid.  
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2.3 Ontwikkeling van het VVE- beleid 

 

Het huidige VVE- beleid is ontstaan nadat er drie ontwikkelingsfases hebben plaatsgevonden. 

De eerste fase is de voorbereidingsfase tot 1994 daar op volgend de experimentele fase van 

1995 tot 1999 en de implementatiefase vanaf 2000. Het tijdstip waarop de implementatiefase 

van start is gegaan verschilt per gemeente. Binnen de meeste gemeente heeft de 

implementatiefase plaatsgevonden tussen 2000 en 2005. Op dit moment (2008) zijn 

gemeenten bezig met de tweede VVE- periode (Kampen, Kloprogge, Rutten & Schonewille, 

2005).  

 

Het VVE- beleid kent een geschiedenis vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. In de jaren 

zestig van de vorige eeuw ontstond de vraag op welke manier er omgegaan diende te worden 

met kinderen met onderwijsachterstanden. Dit heeft geleid tot onderwijsstimuleringsbeleid in 

de jaren zeventig, waarbinnen extra personele faciliteiten centraal stonden. In de jaren tachtig 

vroeg men zich af of dit beleid uitgebreid moest worden. Dit gebeurde uiteindelijk niet, hoewel 

in deze periode de samenstelling van de scholen aan verandering onderhevig was. Er kwamen 

steeds meer allochtone kinderen in het basisonderwijs waardoor niet alleen sociaal 

economische factoren maar ook etniciteit een rol gingen spelen binnen het 

achterstandenbeleid. Dit heeft er voor gezorgd dat er een beleidsontwikkeling heeft 

plaatsgevonden van extra personele faciliteiten naar een gewichtenregeling. Een 

gewichtenregeling houdt in dat kinderen werden verdeeld in groepen op basis van het 

opleidingsniveau van ouders. Op basis van deze gewichten worden extra financiële middelen 

aan scholen toegekend.  

Kinderen waarvan de ouders goed zijn opgeleid hebben een minder groot risico op 

leerproblemen/ achterstanden dan kinderen met lager opgeleide ouders. Daarom krijgen 

Nederlandse kinderen met hoog opgeleide ouders een gewicht van 1.0. Nederlandse kinderen 

met laag opgeleide ouders kregen een gewicht van 1.25, woonwagen kinderen een gewicht 

van 1.40, schipperskinderen een gewicht van 1.70 en kinderen van laag opgeleide allochtone 

ouders kregen een gewicht van 1.90. De scholen met veel kinderen met een hoog gewicht 

kregen onder deze regeling extra financiële middelen waardoor zij meer personeel konden 

aantrekken. In de jaren negentig zijn de eisen voor de 1.25 gewicht regeling aangescherpt 

waardoor het aantal 1.25 kinderen sterk is afgenomen (Kampen, Kloprogge, Rutten & 

Schonewille, 2005).  

OCW).  

In de jaren negentig bleek uit onderzoek dat de gewichtenregeling niet voldoende opleverde 

voor de bestrijding van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen met grote achterstanden 

daarom is er toen VVE- beleid ontwikkeld. Tussen 1995 en 1999 zijn er VVE- pilots van start 

gegaan. Uit de evaluatie hiervan is gebleken dat deze programma’s van voldoende kwaliteit 

waren en dat er daadwerkelijk overgegaan kon worden tot implementatie van deze 

programma’s en verdere uitwerking van het VVE- beleid. In 2000 werd er dan ook van start 

gegaan met de implementatiefase (Kampen, Kloprogge, Rutten & Schonewille, 2005).  

Een belangrijk onderdeel van deze fase was de implementatie van de VVE 

interventieprogramma’s, waarvoor speciale taalontwikkelingstimulering programma’s werden 

ontwikkeld . In de beginfase werd er gewerkt met centrumgerichte programma’s ofwel 

programma’s die zich richten op een groepsgewijze aanpak buiten de thuissituatie. Hierop 

volgend kwam er meer aandacht voor gezinsgerichte programma’s. Deze programma’s zijn 

gericht op de interactie tussen ouder en kind om zo de ontwikkeling van het kind (in de 

thuissituatie) te stimuleren (Vegt, Studulski, Kloprogge 2007). Na evaluatie van dit type 

programma’s bleek dat zij los van elkaar niet het gewenste resultaat opleverden. Om deze 

reden worden de twee programma’s momenteel geïntegreerd in de pilot TOP die door JSO 

wordt uitgevoerd. 
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2.4 Decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid 

 

In de periode dat het VVE- beleid werd ontwikkeld was er ook een andere ontwikkeling 

gaande, namelijk decentralisatie van het onderwijsachterstandenbeleid.  

In 1998 werd er overgegaan tot de Gemeentelijke Onderwijsachterstanden -wet (GOA- wet). 

Dit betreft een landelijk beleidskader waarbinnen de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het 

lokale onderwijsachterstandenbeleid. De gemeenten maken zelf een 

onderwijsachterstandenplan. Ze hebben de verantwoordelijkheid naar het rijk om de 

besteding van de middelen die via de GOA- wet zijn toegekend te verantwoorden. Daarnaast 

zijn zij verantwoordelijk voor de regie over de uitvoering en inbedding van het 

onderwijsachterstandenbeleid, dit bestaat o.a. uit VVE- beleid en de uitvoering van wettelijke 

taken (www.onderwijsachterstanden.nl).  

 

Vanaf 2002 is VVE structureel ondergebracht in de GOA, dit geldt zowel voor het budgettaire 

als planmatige onderdeel (Kampen, Kloprogge, Rutten & Schonewille, 2005). Vanaf dit moment 

is ook als doel gesteld dat kinderen die risico lopen op onderwijsachterstanden deelnemen aan 

een effectief VVE- programma (JSO, 2006).  

 

De decentralisatie die resulteerde in het GOA beleid werd door het Kabinet Balkenende III 

veranderd. Dit kabinet vond dat onderwijsachterstanden het beste aangepakt kunnen worden 

door het onderwijs zelf. De gemeente is in deze nieuwe visie niet langer meer zelf 

verantwoordelijk voor het onderwijsachterstandenbeleid voor kinderen vanaf 4 jaar, dit is 

overgedragen aan de scholen (vroegschool). Binnen dit beleid is de gemeente echter wel 

verantwoordelijk voor de aanpak van de onderwijsachterstanden voor kinderen tot 4 jaar, de 

voorschoolse periode. 

Financiële Knip 

Sinds 1 augustus 2006 is er verandering van de wetgeving van het onderwijsachterstanden van 

kracht. Dit heeft gevolgen gehad voor een verandering van verantwoordelijkheden voor 

gemeenten en schoolbesturen. De gevolgen hiervan voor VVE zijn dat de gemeente nu 

verantwoordelijk zijn voor de voorschoolse educatie en de gemeente voor het vroegschoolse 

deel. Er is niet alleen een “knip” gekomen in de verantwoordelijkheden maar ook in de 

financiën. Het vroeg en voorschoolse educatiebeleid moet vanaf dit moment in overleg tussen 

de gemeente en de basisscholen worden ontwikkeld. Om tot succesvol en kwalitatief goed 

beleid te komen moet er afstemming en overleg plaatsvinden. De gemeente en basisschool 

hebben hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheid om tot een doorgaande leerlijn te komen 

en het bereiken van de doelgroepkinderen (VNG & Obron, 2006).  

2.5 Huidige ontwikkelingen 

Gewichtenregeling  

Op 1 augustus 2006 is ook een gewijzigde gewichtenregeling in werking getreden. De etniciteit- 

en het beroep van ouders spelen geen rol meer bij het toekennen van gewichten. Alleen het 

opleidingsniveau van ouders is nog een bepalend criterium voor de toekenning van een 

gewicht. Eerder in dit hoofdstuk is over een gewichtenregeling van vier gewichten gesproken. 

Deze is nu terug gebracht tot twee gewichten. Kinderen waarvan één van de ouders minimaal 

2 jaar voortgezet onderwijs heeft gevolgd krijgen een waarde van 0. Kinderen waarvan één van 

beide ouders een laag opleidingsniveau heeft krijgen een gewicht van 0.3 in deze nieuwe 

regeling. Kinderen waarvan één van de ouders een zeer laag opleidingsniveau heeft en de 

andere ouder een laag opleidingsniveau krijgt een gewicht van 1.2 (Dijksma, 2008). Dit heeft 
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tot gevolg dat niet meer standaard alle kinderen worden bereikt die thuis niet- Nederlandstalig 

worden opgevoed.  

 

Voorschoolse educatie, 2 tot 4 jarigen 

Vanaf 2008 wil het kabinet veel investeren in de uitbreiding van voorschoolse educatie. 

Daarnaast wil het kabinet op middellange termijn harmonisering van de regelgeving van 

voorzieningen voor kinderen van 0-4 jaar. Hiervoor is een wetswijziging nodig. Het kabinet 

streeft naar implementatie hiervan op 1 januari 2010. In het kader van de harmonisering wil 

het kabinet de sterke onderdelen van de Wet kinderopvang zoals: vraagfinanciering, 

keuzevrijheid, landelijke regelgeving, en de creativiteit van ondernemers combineren met een 

duidelijke rol van gemeenten met betrekking tot het lokale achterstandenbeleid. De 

harmonisatie dient tot gevolg te hebben dat kinderen met een taalachterstand niet bij 

voorbaat gebruik dienen te maken van een VVE- peuterspeelzaal maar ook bereikt kunnen 

worden in de kinderopvang (Dijksma, 2007) 

 

Vooruitlopend hierop wil het kabinet de taalachterstanden in het Nederlands bij jonge 

kinderen bestrijden door vanaf 2008 de gemeenten extra financiële middelen verschaffen.  

Op 4 juni 2007 is door het Rijk en gemeenten het Bestuurakkoord “ Samen aan slag” gesloten. 

In dit akkoord is vastgelegd dat het Rijk en gemeenten samen zorg dragen voor verbetering en 

uitbreiding van het VVE- beleid. Het Rijk en de gemeenten zullen de komende periode nadere 

afspraken moeten maken om tot de in 2011 gewenste doelgroepbereik van 100% te komen. 

Niet alleen het doelgroepbereik staat hier centraal maar ook de kwaliteit van de 

voorzieningen, zoals de kwaliteit van de leidsters en de spreiding van VVE- locaties in de 

gemeenten. Gemeenten zullen meer afspraken moeten maken met kinderdagverblijven over 

hun voorschoolse educatieaanbod. Ook zal verder uitgewerkt moeten worden hoe de 

middelen over de verschillende gemeenten verdeeld gaan worden (Dijksma, 2007) 

 

Vroegschoolse educatie, 4 tot 6 jarigen 

Het Rijk heeft ook een aantal maatregelen genomen ten aanzien van verbetering van 

vroegschoolse educatie.  

Vanaf het schooljaar 2008-2009 wordt er extra geld voor scholen beschikbaar gesteld om de 

vroegschoolse educatie te kunnen verbeteren. Daarnaast vindt de invoering van de veranderde 

gewichtenregeling gefaseerd plaats. De drempel zal tussen 2006 en 2010 ieder jaar verder 

afnemen tot deze het niveau van 6% heeft bereikt in 2010. Dit zorgt ervoor dat scholen sneller 

in aanmerking komen voor extra financiële middelen ter bestrijding van 

onderwijsachterstanden (Dijksma, 2008).   

2.6 Verwachtingen voor toekomstig gemeentelijk beleid 

 

Het kabinet heeft globale plannen voor de toekomst opgesteld, hoe deze plannen er precies uit 

gaan zien is echter nog niet duidelijk. De VNG heeft een notitie uitgebracht over de plannen 

die tot op heden bekend zijn, die in deze paragraaf worden besproken. 

 

In de toekomst wil het kabinet de voorzieningen voor jonge kinderen onder één 

wetgevingskader brengen. De wet kinderopvang lijkt het kabinet daarvoor het meest geschikt 

maar dit brengt de volgende consequenties met zich mee: 

• geharmoniseerde instellingen worden marktpartijen, 

• VVE- programma’s worden binnen de voorzieningen aangeboden aan alle 

doelgroepkinderen, 
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• kwaliteitsregelgeving, toezicht en handhaving moeten worden aangepast, 

• de regierol van gemeenten ten aanzien van VVE moet worden versterkt ( Oberon, 

2007). 

 

De gemeenten hebben op 6 december 2007 een discussie gevoerd onder leiding van de 

Nederlandse Vereniging voor Gemeenten (VNG) over de toekomst van het voor- en 

vroegschoolse educatiebeleid. Deze discussie heeft tot een aantal resultaten geleid die in deze 

paragraaf zullen worden besproken (Oberon, 2007).  

 

Gemeenten voorspellen ten aanzien van de voorgenomen harmonisatie van wet- en 

regelgeving in de kinderopvang problemen met de uitvoering. Enerzijds dient de regierol van 

de gemeenten versterkt te worden. Anderzijds moeten maatschappelijke ondernemers in de 

toekomstige situatie de programma’s in het kader van VVE uit gaan voeren (Oberon, 2007).  

De gemeenten verwachten problemen met de aansturing van de ondernemers. Binnen dit 

systeem zijn de gemeenten afhankelijk van ondernemers in de kinderopvang om de 

gemeentelijke doelstellingen op het gebied van VVE te bereiken. Veel gemeenten vragen zich 

af hoe groot de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de marktpartijen zal zijn. 

Daarnaast vinden zij dat vraagfinanciering zich slecht verhoudt tot de mogelijkheden die zij in 

handen hebben om marktpartijen te kunnen aansturen (Oberon, 2007).  

De gemeenten willen de toezicht en handhaving in eigen beheer houden omdat ze deze taak 

tot op heden goed uitvoerden. Er moet tijdens het toezicht houden echter wel meer aandacht 

komen voor een meer pedagogische vorm van toezicht, gericht op de inhoud van de 

aangeboden ontwikkelingsactiviteiten (Oberon, 2007).  

 

De gemeenten zien zes kerntaken voor zichzelf weggelegd in het nieuwe VVE- beleid:  

 

1. Activiteiten gericht op het vergroten van het bereik van doelgroepkinderen. 

Het kabinet wil een bereik van 100% van de doelgroepkinderen. Gemeenten geven aan dat 

dit niet haalbaar is doordat er geen wettelijke verplichting geldt voor deelname aan VVE. 

De taak van de gemeente is om ouders te motiveren om hun kinderen deel te laten nemen 

aan VVE. Via consultatiebureaus en basisscholen kunnen ouders attent gemaakt worden 

op de mogelijkheden (Oberon, 2007). 

 

2. Bepalen van inzet van VVE- middelen, afhankelijk van de wijze waarop taal/ 

ontwikkelingsstimulering wordt vormgegeven. 

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het bepalen van de inzet van VVE- middelen. De 

problemen die worden verwacht met betrekking tot de uitvoering hiervan zijn al eerder 

beschreven (Oberon, 2007).  

 

3. Zorg dragen voor planning en spreiding van de voorzieningen. 

De gemeenten geven sturing aan de planning van de voorzieningen. De scholen en andere 

uitvoerders van VVE zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering (Oberon, 2007).  

 

4. Samenwerking bevorderen van lokale aanbieders van jeugdvoorzieningen, onderwijs 

en zorgvoorzieningen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor een integraal jeugdbeleid. Hierdoor kan er een 

spanningsveld ontstaan tussen de regierol van gemeenten en de verantwoordelijkheid 

voor welzijn van alle jongeren van 0-23 jaar in het algemeen (Oberon, 2007). 

 

 

5. Hiaten ten aanzien van het aanbod van VVE, ontstaan door marktfalen, invullen. 
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Na de harmonisatie dient er op basis van de vraag VVE aanbod ontwikkeld te worden. 

Gemeenten kunnen aanbieders in de kinderopvang hiertoe stimuleren. Er kunnen echter 

toch situaties ontstaan waardoor er te weinig aanbod gerealiseerd wordt (Oberon, 2007). 

 

 

6. Toezicht, meer gericht op pedagogische inhoud en voorzieningen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de VVE. De meest ideale 

vorm van toezicht is het gemengde model. Hierbij worden bestaande gemeentelijke 

toezicht- en handhavingstaken op de kinderopvang gecombineerd met een nieuwe vorm 

van toezicht die gericht is voor de inhoudelijke ontwikkeling van VVE (Oberon, 2007).  

 

Wanneer gemeenten deze kerntaken uitvoeren zal dit de harmonisatie van  

de wet- en regelgeving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk bevorderen. Een geleidelijke 

overgang naar een geharmoniseerde situatie voor de gemeenten, instellingen voor 

welzijnswerk, peuterspeelzalen en ondernemers in de kinderopvang verdient de voorkeur.  

Hiervoor is een goede overgang- en implementatieregeling nodig. Er moet daarbij extra 

aandacht komen voor versterking van de huidige positie van het peuterspeelzaalwerk en het 

aanbod van opvang en ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen.  
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3. Theoretisch kader 

 

Inleiding 

In Nederland vindt een sterke mate van overheidssturing plaats. Het Rijk verzorgt de landelijke 

beleidskaders maar kan niet overal zelf sturing op uitoefen. Dit wordt overgedragen aan lokale 

gemeenten. 

De gemeente is de uitvoerder van het beleid en heeft te maken met verschillende actoren. Om 

het beleid succesvol te laten verlopen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 

1. een goede onderlinge samenwerking tussen de actoren 

2. de actoren moeten aangestuurd worden en er moet coördinatie plaatsvinden door 

middel van gemeentelijke regie.  

 

Dit is ook het geval binnen het VVE beleid. In dit hoofdstuk zal verder uitgewerkt worden hoe 

gemeentelijke regie en netwerken zich tot elkaar verhouden. Er is hier sprake van harmonisatie 

van voorzieningen waardoor de regierol van de gemeenten belangrijker wordt. 

3.1 De gemeente als regisseur van het beleidsnetwerk 

 

Gemeenten hebben beleidsvrijheid, zij kunnen zelf VVE- beleid ontwikkelen binnen de kaders 

die zijn opgesteld voor het Rijksbeleid. Om dit op een goede wijze kunnen doen hebben zij de 

expertise nodig van de actoren die het beleid uitvoeren. De gemeente heeft dan ook de 

regierol ten aanzien van de ontwikkeling- en uitvoering van het beleid.  

De gemeentelijke regierol is de wijze waarop het lokaal bestuur de betrokken actoren tot 

samenwerking stimuleert, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de totstandkoming 

van beleid. In de literatuur worden verschillende definities van regie gehanteerd. Volgens 

Denters et al. (1999) in Terpstra (2002) heeft de regierol van gemeenten betrekking op 

“situaties waarbij het gemeentebestuur op grond van hogere regelgeving op basis van een 

autonome politieke taakstelling de verantwoordelijkheid heeft voor de totstandkoming van 

bepaald beleid, maar voor de totstandkoming van dit beleid afhankelijk is van één of meer 

andere actoren.”  

3.2 Beleidsnetwerken 

 

Binnen gemeenten zijn complexe interactieprocessen gaande, dit komt doordat lokale  

overheden zoals gemeente zich bevinden in een netwerk van afhankelijkheden. Hierdoor 

veranderen beleidsprocessen in complexe interactieprocessen tussen de betrokken 

organisaties. Klijn (1996) definieert beleidsprocessen als complexe interactieprocessen, die 

bestaan uit samenhangende strategieën en verschillende actoren. De uitwisseling van bronnen 

en het bereiken van een doel staan hierbij centraal. Beleidsnetwerken voldoen hierbij aan de 

volgende drie kenmerken:  

- actoren zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. 

- de doeleinden van interactieprocessen tussen actoren zijn complex en met 

elkaar verweven. 

- de relatiepatronen tussen actoren hebben een duurzaam karakter.  

Deze drie kenmerken zijn cruciaal om van een beleidsnetwerk te kunnen spreken.  

Wanneer er geen afhankelijkheid van actoren bestaat kan er geen netwerk ontstaan. Hetzelfde 

geldt voor interacties tussen actoren. Deze moeten plaatsvinden om te kunnen spreken van 
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een netwerk. Bij het ontbreken van duurzame relaties tussen actoren is er sprake van een 

incidentele reeks van interacties in plaats van een netwerk (Klijn, 1996: 40).  

Actoren zijn afhankelijk van elkaar wanneer zij zonder een beroep te doen op de middelen van 

andere actoren een beleidsproces niet naar tevredenheid kunnen afronden. Dit impliceert dat 

de betrokken actoren een wederzijds belang hebben. De mate van afhankelijkheid wordt 

bepaald door de perceptie van de betrokken actoren en de mate van vervangbaarheid van de 

bron waarvan de actor afhankelijk is.  

 

Er kunnen twee typen beleidsnetwerken worden onderscheiden: interne en externe 

beleidsnetwerken.  

1. Interne netwerken zijn netwerken binnen de organisatie, ofwel andere ambtenaren 

binnen de gemeente en de politieke verantwoordelijke.  

2. Externe netwerken zijn vertegenwoordigers van groepen uit de gemeente die bestaan 

uit burgers, bedrijven, lokale media en andere groepen uit de gemeente die in meer of 

minder mate vertegenwoordigd zijn in de gemeente.  

Op het gebied van VVE- beleid heeft de gemeente te maken met verschillende organisaties die 

invloed uitoefen op het beleid en/ of het beleid (mede) uitvoeren ofwel er is sprake van een 

extern netwerk. De gemeente en deze organisaties zijn van elkaar afhankelijk en vormen 

samen een netwerk. Dit betreft de peuterspeelzalen, de gemeente en scholen. Er zijn ook 

gemeenten die kinderdagverblijven, het consultatiebureau en eventuele andere organisaties 

die betrokken zijn bij de uitvoering betrekken in het netwerk. 

De afgelopen jaren is participatie ten aanzien van gemeentelijke beleidsprocessen een steeds 

belangrijkere rol gaan spelen. Hierdoor is de aandacht komen te liggen op externe netwerken 

(Vries, 2000). De verwachting is dan ook dat het externe beleidsnetwerk een belangrijke 

positie inneemt ten aanzien van de ontwikkeling van het VVE- beleid.  

 “Beleid, zo wordt wel eens gezegd, dient te worden gedragen door het netwerk en de 

mogelijkheden van de overheid zijn beperkt door dit netwerk (Kickert, Klijn en Koppejan in 

Vries, 2000).” Daarom is het voor de totstandkoming, de procesgang en de uitkomsten van 

beleid belangrijk dat in kaart wordt gebracht hoe beleidsnetwerken rondom lokale 

beleidsmakers eruit zien. In het resultatenhoofdstuk zal worden uitgewerkt welke actoren een 

VVE- beleidsnetwerk vormen binnen de gemeenten.  

Zoals eerder vermeld is de kern van de definitie van beleidsnetwerken het met elkaar in 

verband staan van organisaties, interactie en wederzijdse afhankelijkheid. Organisaties zijn 

afhankelijk van elkaar om tot een grotere beleidssamenhang te komen. Dit kan niet zonder 

informatie en kennis met elkaar uit te wisselen (Hupe en Klijn, 1997: 27).  

Een netwerk wordt complexer naarmate er meer actoren betrokken zijn. Des te meer actoren 

er zijn, hoe meer onverwachte handelingen er kunnen plaatsvinden die leiden tot 

onvoorspelbare uitkomsten. Een ander punt is dat de uitkomsten worden beïnvloed door de  

wisselwerking tussen strategieën van actoren die onbedoelde effecten kunnen veroorzaken 

(Hupe en Klijn, 1997: 28). Naar aanleiding hiervan kan verwacht worden dat hoe groter het 

netwerk is, des te sterkere regierol gemeenten hanteren om tot succesvol beleid te komen.  

De doelen en belangen van de actoren kunnen met elkaar conflicteren. Toch komen de actoren 

eigenlijk altijd wel tot een gezamenlijke oplossing. Dit komt doordat de mogelijkheden niet 

onuitputtelijk zijn en doordat beleidsprocessen leiden tot bepaalde uitkomsten. De actoren 

bevinden zich in een netwerk en zijn afhankelijk van elkaar. Binnen dit netwerk gelden 

bepaalde omgangsvormen die de inhoudelijke keuzes beïnvloeden. Hierdoor ontstaat er vaak 

een overeenkomstige opvatting over het ontstaan van problemen en de mogelijke oplossingen. 

De doelen van de actoren worden hierdoor met elkaar verweven (Hupe en Klijn, 1997:”28). Er 

kan dus worden verwacht dat de samenwerking binnen het VVE- netwerk goed verloopt omdat 

de actoren hetzelfde doel nastreven.  
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3.3 Bestuurlijke afspraken 

 

De vereniging voor Nederlandse gemeenten (VNG) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en 

Wetenschappen (OC&W) hebben op 3 april 2008 een akkoord getekend “Bestuurlijke 

afspraken Voor- en Vroegschoolse Educatie”. Hierin zijn specifieke afspraken gemaakt over de 

regierol van gemeenten ten aanzien van VVE. Gemeenten hebben de regierol om 

gemeenschappelijke ambities te bewerkstelligen bij het uitvoeren van de bestuurlijke 

afspraken. “De regierol houdt in dat gemeenten de partners in uitvoering, gegeven ieders 

specifieke verantwoordelijkheid en taak, samenbrengen, bijdragen aan het oplossen van 

eventuele knelpunten en het aanbod binnen de gemeente afstemmen op de behoefte van de 

partners ten behoeve van de doelgroep.” Deze definitie is verschillend van de theoretische 

definitie van Denters, weergegeven in de vorige paragraaf. In de definitie van Denters ligt de 

nadruk op de verantwoordelijkheid van de gemeente voor totstandkoming van beleid. In de 

bestuurlijke afspraken is sprake van een meer toegepaste definitie. In deze definitie ligt de 

nadruk op het samenbrengen van de partners (het netwerk).  

Een goede invulling van de regierol is van belang om de afspraken tot een goed einde te 

brengen. Gemeenten zijn afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van lokale partijen. Dit zijn 

onder andere Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ)- instellingen, met de gemeente als opdrachtgever, 

kinderopvanginstellingen die als marktpartijen optreden, peuterspeelzalen die voor een groot 

gedeelte onder de gemeenten vallen en basisscholen die verantwoordelijk zijn voor de 

vroegschoolse educatie waarmee in samenwerking een doorgaande leerlijn tot stand moet 

komen (OC&W, 2008).  

De definitie van regie, geformuleerd in de bestuurlijke afspraken is anders dan de theoretische 

benadering van regie. In het empirisch onderzoek wordt getoetst welke definitie in de praktijk 

wordt gehanteerd door de gemeenteambtenaren.  

3.4 Verschillende typen regie 

 

Om de samenwerking binnen het VVE- netwerk goed te laten verlopen is gemeentelijke regie 

nodig. In deze paragraaf worden twee regieconcepten besproken die laten zien hoe regie kan 

worden vormgegeven. In het empirisch deel van deze scriptie wordt getoetst of de gemeenten 

in de praktijk ook de verwachte regieconcepten gebruiken.  

 

Binnen het vroeg en voorschoolse educatiebeleid hebben de gemeenten de afgelopen jaren 

een steeds grotere regierol gekregen. Deze regierol kan op verschillende wijzen worden 

ingevuld, regie vindt plaats op verschillende niveaus en in variërende vormen plaats. Er kan 

onderscheid worden gemaakt tussen regie in brede en in enge zin.  

Bij regie in brede zin ligt de nadruk op de overheid als interactieve en onderhandelende 

partner. De gemeente regisseert door te onderhandelen en interacteren met burgers en 

organisaties. Op deze wijze probeert zij draagvlak te creëren voor haar standpunt.  

Bij regie in enge zin worden verantwoordelijkheid en bevoegdheid van elkaar onderscheiden. 

Wanneer de gemeente niet bevoegd is tot het regisseren op een bepaald terrein wordt zij vaak 

wel gezien als degene die de algemene verantwoordelijkheid draagt. In deze situatie regisseert 

de gemeente vaak door gebruik te maken van overtuigingskracht en het formuleren van goede 

argumenten. De gemeente probeert verschillende partijen die over kennis en vaardigheden 

beschikken om het desbetreffende maatschappelijke probleem op te lossen bij elkaar te 

brengen zodat het probleem kan worden opgelost. De regie van de gemeente is in deze situatie 

meer procedureel en voorwaardelijk (Denters, 1999). Naar aanleiding hiervan kan je 

verwachten dat regie in brede zin succesvoller is dan regie in enge zin omdat op deze wijze een 

groot draagvlak voor de aanpak wordt gecreëerd. 
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Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2004 een onderzoek 

laten uitvoeren door Partners & Pröpper om te onderzoeken hoe de regierol binnen 

gemeenten wordt ingevuld en hoe deze geoptimaliseerd zou kunnen worden.  

In het onderzoek van partners en Pröpper worden vier verschillende regietypen onderscheiden 

die verder zijn uitgewerkt dan het eerder besproken onderscheid tussen regie in brede- en in 

enge zin.  

Tabel 1 heeft betrekking op uitvoerende regie, aan de hand van de invalshoeken 

doorzettingsmacht en Eigen “script” of beleidskader. Doorzettingsmacht betreft de mate 

waarin de regisseur andere betrokken partijen zijn wil kan opleggen ofwel de mate van macht 

die de regisseur heeft. Bij het eigen “script” gaat het erom in hoeverre de regisseur zijn eigen 

koers uitstippelt en zijn eigen beleidskader vorm geeft (Pröpper et al, 2004: 14). 

 

Tabel 1: typen regie (Pröpper et al, 2004: 15). 

    Eigen “script” of beleidskader 

Doorzettingsmacht Ja Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ja (I) 

Beheersingsgerichte regisseur 

(inhoudelijk en procesmatig) 

(II) 

Uitvoeringsgerichte regisseur 

Nee (III) 

Visionaire regisseur 

(IV)  

Faciliterende regisseur 

 

(I) Beheersingsgerichte regisseur  

De beheersingsgerichte regisseur bezit een sterke positie omdat hij over doorzettingsmacht 

beschikt en zelf een script kan schrijven. De regisseur bezit diverse machtsbronnen zoals 

hiërarchische positie en bevoegdheden. Door gebruik te maken van deze machtsbronnen kan 

de regisseur de actoren dwingen om zijn script te accepteren.  

Het eigen script is een extra machtsbron waarop de doorzettingsmacht is gebaseerd. De 

regisseur heeft de vrijheid om het script te herschrijven/ (her) interpreteren. Dit resulteert in 

maximale beleidsvrijheid voor de regisseur waardoor hij het script kan aanpassen aan de lokale 

situatie en zo kan streven naar lokale innovatie en maatwerk (Pröpper et al, 2004: 15). 

 

(II) Uitvoeringsgerichte regisseur 

Bij deze regievorm heeft de regisseur een sterke positie met betrekking tot doorzettingsmacht, 

maar heeft geen mogelijkheid tot het schrijven van een eigen script. Het script wordt bepaald 

door de rijksoverheid of provincie. Er bestaat dan een verticale relatie tot de regisseur. De 

regisseur heeft wel in zekere mate beleidsvrijheid binnen de gegeven kaders (Pröpper et al, 

2004: 15). 

 

(III) Visionaire regisseur 

Bij deze regievorm bepaalt de gemeente het beleidskader, ze heeft een grote beleidsvrijheid 

om een script te schrijven. Doorzettingsmacht heeft de gemeente in deze situatie niet. Daarom 

heeft ze overtuigingskracht nodig. Door een aansprekende, samenbindende visie te 

presenteren, kan de gemeente andere actoren in het beleidsveld binden aan haar eigen script. 

De gemeenten zal soms compromissen moeten sluiten en daardoor een gedeelte van de 

beleidsvrijheid moeten opgeven om tot overeenstemming te komen met de betrokken partijen 

(Pröpper et al, 2004: 15). 

 

(IV) Faciliterende regisseur 

Bij deze regievorm heeft de gemeente geen script en doorzettingsmacht. Met haar activiteiten 

stimuleert en ondersteunt de gemeente andere partijen bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
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het script. De faciliterende regisseur voert de regie uit naam van de andere partijen en kan 

namens hun als woordvoerder, organisator en coördinator optreden (Pröpper et al, 2004: 16). 

 

Naar aanleiding van de verschillende regietypen kan worden verwacht dat binnen gemeenten 

die een “eigen script” hanteren het VVE- beleid succesvoller is. Een regisseur die zelf de koers 

bepaalt en het beleidsplan ontwikkelt kan zorgen voor een optimale samenwerking tussen de 

betrokken actoren tijdens de ontwikkeling van het beleid zodat uiteindelijk een beleidsplan 

ontstaat waarover consensus bestaat onder de betrokken actoren. Tevens kan verwacht 

worden dat de grootte van de gemeente niet van invloed is op het type regie dat de gemeente 

hanteert. Het regietype wordt immers bepaald door een combinatie van doorzettingsmacht en 

het schrijven van een eigen script.  

Uitvoerende regie 

Uitvoerende regie is gericht op de afstemming van professionals onderling, die 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het beleid.  

Naast deze vorm van regie worden er andere vormen van regie onderscheiden. Deze vormen 

bevinden zich op bestuurlijk en instellingsniveau. Bestuurlijke regie is gericht op het met elkaar 

verbinden van relevante partijen aan de doelen en werkwijzen om tot samenwerking te komen 

tussen de verschillende partijen. Iedere actor levert hierin zijn eigen bijdrage. De regisseur ziet 

er op toe dat uitvoerende organisaties, financiers en eventuele toezichthouders zich met elkaar 

verbinden en gemeenschappelijke doelen nastreven. Regie op instellingsniveau betreft 

bestuurlijke afspraken die worden vertaald naar de interne organisatie. Het gaat hierbij om 

sturing vanuit het middenmanagementniveau. Deze sturing dient tot doel te hebben dat er 

wordt gestuurd op goede participatie van professionals in de keten (Beemer et al, 2006). Voor 

een goede samenwerking tussen de verschillende actoren is het van belang dat er sprake is van 

regie op alle drie de genoemde niveaus (Beemer et al, 2006). 

 

Er wordt verwacht dat in gemeenten die hun regierol aanpassen aan de verschillende actoren 

in het netwerk, de uitvoering van het beleid succesvoller zal zijn omdat de gemeente een 

verschillende rol hebben ten opzichte van de verschillende actoren. De verschillende 

regietypen vragen om een andere opstelling van gemeente en andere betrokken partijen. Ten 

opzichte van verschillende partners neemt de gemeente verschillende posities in. Zo kan de 

gemeente bijvoorbeeld doorzettingsmacht gebruiken ten opzichte van peuterspeelzalen bij de 

implementatie van een nieuw interventieprogramma binnen het vroeg en voorschoolse 

educatiebeleid maar niet ten opzichte van kinderdagverblijven omdat zij in een andere 

verhouding tot elkaar staan. Peuterspeelzalen vallen onder de gemeente en 

kinderdagverblijven behoren tot “marktpartijen” (Koulen, 2006: 14).  

Gemeente kunnen kiezen voor een regietype zonder alle facetten die hiertoe behoren toe te 

passen. Hierbij kan gedacht worden aan een gemeente die over doorzettingsmacht beschikt en 

een eigen script bezit maar bijvoorbeeld geen gebruik maakt van zijn macht om invloed uit te 

oefenen. In zo’n situatie komt de regieopgave van het rijk niet overeen met de werkelijke 

situatie (Koulen, 2006).  

 

3.5 Succesvol beleid en goede regie 

 

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat er verschillende typen uitvoerenderegie 

bestaan maar dan is nog niet duidelijk hoe je kunt bepalen of regie daadwerkelijk succesvol is. 

Om dit te meten heeft Koulen een schema van regiecomponenten ontwikkeld waar regie uit 

moet bestaan om succesvol te zijn.  
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De regisseur dient overzicht te hebben over de situatie, verantwoording af te leggen over het 

geheel, gemeenschappelijke beleidslijnen uit te zetten en samenwerking te organiseren. Dit 

brengt een aantal activiteiten met zich mee voor de regisseur. Deze activiteiten worden in tabel 

2 schematisch worden weergegeven (Koulen, 2006: 15).  

Deze regiecomponenten staan niet op zichzelf maar worden beïnvloed door de actoren en 

samenstelling van het netwerk. In het empirisch gedeelte van deze scriptie zal worden 

beschreven in hoeverre de regie van gemeenten is opgebouwd uit deze componenten en de 

daarmee samenhangende activiteiten.  

 

Tabel 2. Componenten voor succesvolle regie (Koulen, 2006: 15). 

Regie component Activiteiten  

Overzicht over de situatie  • Actoren bevragen op alle relevante 

informatie om een goed en 

omvattend beeld van de situatie te 

krijgen. 

Verantwoording over het geheel afleggen • Verantwoording van het handelen en 

de resultaten van het geheel van 

actoren die onder zijn regie vallen. 

• Het tonen van betrokkenheid bij het 

geheel. 

Gemeenschappelijke beleidslijnen uitzetten • Het stimuleren van visievorming rond 

een beleidskeuze voor het geheel. 

• Het thematiseren van problemen als 

gevolg van strijdige doelen of 

belangen van betrokken actoren. 

• Beleidslijnen onder woorden brengen 

en uitdragen. 

• Toezicht houden op de voortgang van 

het proces indien nodig zorgen voor 

tijdige bijsturen. 

Organiseren van samenwerking • Actoren mobiliseren, 

enthousiasmeren en inspireren bij te 

dragen aan het geheel. 

• Actoren aan elkaar koppelen, 

bijvoorbeeld door doelen te 

vervlechten. 

• Toezicht houden op de inzet en de 

inbreng van actoren als- ook op de 

resultaten van de samenwerking als 

geheel en de bevindingen hiervan 

terugkoppelen naar de onderscheiden 

actoren. 

 

Beleid faalt wanneer goede regie van het netwerk ontbreekt. Hieraan kunnen verschillende 

oorzaken ten grondslag liggen. Vanuit het netwerkperspectief bezien is het falen van 

beleidsprocessen een samenwerkingsprobleem. Oplossingen voor beleidsproblemen kunnen 

worden gevonden door te zorgen dat de actoren overeenstemming bereiken over de aard en 

aanpak van het probleem, passend bij de belangen van de afzonderlijke actoren (Hjern/Poter, 

1981; Gage/ Mandell, 1990 in Klijn, 1996: 42). Het samenwerkingsprobleem kan opgesplitst 

worden in een inhoudelijk en organisatorische component.  
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1. De inhoudelijke component is dat het beleid doeleinden moet bevatten die het belang 

dient van de meerderheid van de actoren en resulteert in de gewenste uitkomst. Deze 

doelen dienen samen te gaan met een acceptabele verdeling van de kosten en baten. 

Wanneer dit niet het geval is zal het beleid falen.  

Beleid faalt wanneer actoren verschillen in perceptie van problemen en oplossingen, 

uiteenlopende doelen nastreven en verschillen in de opvatting over de verdeling van 

kosten en baten.  

2. De organisatorische component gaat er vanuit dat zelfs wanneer actoren in hun bereik 

over kosten en doelen overeenstemmen de gewenste uitkomsten alleen bereikt 

worden als zij hun strategieën op elkaar afstemmen. Overheidsorganisaties kunnen bij 

de afstemming van strategieën een belangrijke rol spelen, dit is echter wel afhankelijke 

van de positie die zij innemen in het netwerk (Klijn 1996; 42).  

Wanneer in het empirisch onderzoek beleid in gemeenten blijkt te falen ofwel niet de 

voorafgestelde doelen blijkt te behalen, kan verwacht worden dat een van de oorzaken hiervan 

een samenwerkingprobleem kan zijn. 
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4. Methode van onderzoek 

Inleiding 

Om de probleemstelling en deelvragen van dit onderzoek te beantwoorden, allereerst is 

gebruik gemaakt van literatuurstudie. Op basis van de uitkomsten van de literatuurstudie is 

een topic- lijst ontwikkeld aan de hand waarvan semi- gestructureerde interviews zijn 

gehouden onder 12 gemeente ambtenaren in de provincie Zuid- Holland die belast zijn met 

VVE. In dit hoofdstuk zal verder uitgewerkt worden hoe deze praktijkstudie is uitgevoerd. 

4.1 Onderzoeksmethode 

 

In dit onderzoek zal de probleemstelling beantwoord worden door gebruik te maken van een 

kwalitatieve onderzoeksmethode in de vorm van semi- gestructureerde interviews. Er is voor 

dit type onderzoek gekozen omdat het een inventariserend onderzoek onder gemeente 

ambtenaren betreft. Tijdens eerdere (landelijke) onderzoeken die zijn verricht is er 

voornamelijk gebruik gemaakt van kwantitatieve onderzoeksmethoden. Kwalitatief onderzoek 

biedt de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de ervaringen, belevingen en gedragingen van 

gemeenteambtenaren met betrekking tot het VVE-beleid (’t Hart, Boeije, Hox 2005). Dit is 

interessant omdat onderzocht zal worden hoe gemeente regie in de praktijk invullen. Er zijn 

theoretische modellen ontwikkeld, hoe regie eruit zou moeten zijn. De ervaringen, belevingen 

en gedragen van ambtenaren met betrekking tot regie kunnen beter achterhaald worden door 

gebruik te maken van interviews dan van vragenlijsten omdat je tijdens interviews de 

mogelijkheid hebt tot doorvragen. Met het doel erachter te komen hoe de gemeenten deze rol 

in werkelijkheid invullen. Dit is ook een goede manier om het netwerk in kaart te brengen, na 

te gaan welke actoren er betrokken zijn bij VVE en hoe de gemeente hier regie opvoert.  

Het betreft een regionale vergelijking tussen verschillende gemeenten in dezelfde provincie. Er 

dient antwoord te worden verkregen op een zeer specifieke vraag met een inventariserend 

karakter daarom is kwalitatief onderzoek meer geschikt dan kwantitatief onderzoek. Wanneer 

er gebruik gemaakt wordt van kwalitatieve interviews kan er doorgevraagd worden op de 

gegeven antwoorden. Dit draagt bij aan beantwoording van de probleemstelling.  
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4.2 Onderzoekseenheden 

 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn er 12 gemeenten geselecteerd in de provincie 

Zuid- Holland. Er is gekozen om interviews te houden onder deze gemeenten, die verspreid zijn 

over de hele provincie. Er valt een onderverdeling te maken op basis van aantal inwoners en 

regio’s binnen de provincie. In deze scriptie is zijn de gemeente als volgt getypeerd: 

 

Grote gemeente Meer dan 80.000 inwoners 

Middelgrote gemeente Tussen 40.000- 80.00 inwoners 

Kleine gemeente Minder dan  40.000 inwoners 

 

 

 

De volgende gemeenten hebben meegewerkt aan het onderzoek: 

 

Grote gemeente     Aantal inwoners 

Dordrecht     118.821 

Leiden   118.069 

Delft     95.090 

 

 

Middelgrote gemeente 

Vlaardingen  72.553  

Rijswijk  47.152 

Hellevoetsluis  40.004 

 

 

Kleine gemeente 

Teylingen 34.683 

Maassluis 31.956 

Bodegraven 19.361 

Hardinxveld- Giessendam 17.775 

Boskoop 15.331 

Zederik  13.449 

 

(CBS, 2006) 

 

Er is gekozen voor het dubbele aantal(6) kleine gemeente om het aantal vergelijkbaar te laten 

zijn voor de verschillende gemeenten.  

 

Het praktijkonderzoek is uitgevoerd binnen de provincie Zuid- Holland. Hiervoor is gekozen 

omdat het onderzoek plaats, vindt in opdracht van JSO en deze organisatie hoofdzakelijk 

werkzaam is binnen deze regio omdat gesubsidieerd worden door de provincie Zuid- Holland.  

De provincie Zuid- Holland kan worden opgedeeld in 4 regio’s namelijk Zuid- Holland West, 

Oost, Rijnmond en Zuid. 

Uit de regio Zuid- Holland West en Zuid- Holland Oost hebben 4 gemeenten meegewerkt, 

Rijnmond 3 gemeenten en binnen Zuid- Holland Zuid 1 gemeente.  

Er is geprobeerd om een zo groot mogelijke spreiding van locaties binnen de provincie te 

realiseren. Dit is helaas niet helemaal gelukt. In de regio Zuid- Holland Zuid heeft maar 1 
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gemeenten mee gedaan omdat hier maar een beperkt aantal gemeenten met een VVE beleid 

is. De oorzaak hiervan is dat zich hier relatief kleine gemeenten bevinden met een beperkt 

aantal doelgroepkinderen.  

4.3 Selectie gemeenten 

 

Voor de selectie van de gemeenten is gebruik gemaakt van de bestaande contacten van JSO. 

Binnen JSO kent men regioconsulenten. Deze personen vormen de contactpersonen tussen 

gemeente en JSO. Voor aanvang van het praktijkonderzoek is er contact opgenomen met de 

regioconsulenten om te informeren naar contactgegeven van de gemeenteambtenaren. Aan 

de hand hiervan zijn de ambtenaren die belast zijn met VVE beleid benaderd om deel te 

nemen aan het onderzoek. In totaal zijn er 19 ambtenaren benaderd. Deze waren echter niet 

allemaal bereid mee te werken, de redenen hiervoor varieerden van tijdgebrek, de afwezigheid 

van VVE- beleid tot het nog bezig zijn met het ontwikkelen van VVE- beleid.  

Er is dus sprake van doelgericht geselecteerde gemeenten. Hierdoor is geen sprake van 

statistische representativiteit aangezien de kans dat een gemeente in de steekproef terecht 

komt niet door toeval wordt bepaald. De kenmerken van de gemeenten vormen de basis voor 

selectie. Er is gebruik gemaakt van doelgerichte steekproefstrekking waarbij de eenheden 

geselecteerd zijn op basis van hun potentiële bijdrage aan de analyse (Boeije, 2006). 

Dat de steekproef niet representatief is vormt geen probleem voor dit onderzoek. Er is 

voldoende variëteit in gemeenten en het betreft een breed scala aan gemeenten met een 

grote spreiding over de provincie. Hierdoor kunnen uitspraken worden gedaan over de gehele 

provincie (Boeije, 2006: 52). 

4.4 Operationalisering van onderzoeksvragen 

 

In literatuuronderzoek is succesvolle regie gedefinieerd als regie die voldoet aan de volgende 4 

componenten: 

1. Overzicht over de situatie. 

2. Verantwoording afleggen over het geheel. 

3. Gemeenschappelijke beleidslijnen uitzetten. 

4. Organiseren van samenwerking. 

In het empirisch onderzoek zal getoetst worden of gemeenten hieraan voldoen. Dit wordt 

gedaan door te kijken welke overlegstructuren er binnen de gemeenten bestaan, welke 

actoren bij het overleg betrokken zijn, hoe de samenwerking tussen de actoren verloopt. Hoe 

de beleidslijnen worden uitgezet en wie welke invloed daarop uitoefent.  

Tevens zal worden beken welke type regie gemeenten uitoefenen en worden getoetst of 

gemeenten hun regierol aanpassen aan de verschillende actoren. 

4.5 Data verzameling 

 

Voorafgaande aan de uitvoering van de interviews is een topic-lijst ontwikkeld. Deze vragenlijst 

is getest bij een expert en vervolgens aangepast. De interviews hebben plaatsgevonden tussen 

14 en 28 april 2008. Alle interviews zijn opgenomen met een videorecorder en hebben tussen 

de 40 en 65 minuten geduurd. 

Drie weken voorafgaande aan de interviews is het eerste contact gelegd met de gemeenten. 

Een week voorafgaand aan de interviews hebben alle respondenten een lijst met 

gespreksonderwerpen ontvangen zodat zij zich konden voorbereiden op het interview. Dit was 

nadrukkelijk gevraagd door de ambtenaren die pas sinds een korte periode VVE in hun 
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takenpakket hebben. De ambtenaren hadden 2 maanden tot 6 jaar ervaring op het gebied van 

de ontwikkeling en aansturing van gemeentelijk VVE- beleid.  

 

4.6 Analyse 

 

Na het afnemen alle interviews uitgetypt. Daarna is begonnen met het analyseren van het 

eerste interview. Dit is gedaan door middel van het opstellen van labels. De labels zijn 

gebaseerd op de theorie en het beantwoorden van de deelvragen. De labels zijn beschreven in 

een codeboek en vervolgens gesorteerd op hoofdcategorieën. Aan de hand van dit codeboek 

zijn tijdens het labellen van de overige interviews, wanneer dit nodig bleek te zijn, nieuwe 

labels toegevoegd aan het codeboek. 

Na het toekennen van de labels is gekeken hoe vaak de labels voorkwamen vervolgens zijn aan 

de hand van de labels die het meest voorkwamen de resultaten van dit onderzoek beschreven. 

Ten slotte zijn de uitkomsten van dit onderzoek beschreven in het licht van de theorie (Boeije, 

2006).  

 

4.7 Maatschappelijke relevantie 

 

Dit onderzoek is maatschappelijk relevant omdat het kennis geeft over VVE- 

beleidsontwikkelingen. VVE is van maatschappelijk belang omdat het kinderen met een taal- of 

ontwikkelingsachterstand de mogelijkheid biedt om deze te beperken/ in te halen. Zodat alle 

kinderen gelijke kansen hebben, wat hun achtergrond ook is.  

4.8 Wetenschappelijke relevantie  

 

Dit onderzoek is gebaseerd op wetenschappelijke bestuurskundige theorieën, toegepast op 

VVE. De afgelopen jaren is er steeds meer onderzoek gedaan naar de gemeentelijke regierol 

omdat de overheid zijn taken is gaan decentraliseren. Specifiek onderzoek naar de 

gemeentelijke regierol binnen VVE is nog weinig verricht. Het is interessant om dit te 

onderzoeken omdat het nieuwe (toegepaste) kennis oplevert over gemeentelijke regie. 
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5. Resultaten 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de resultaten beschreven van de twaalf interviews. De deelvragen 

worden in dit hoofdstuk beantwoord aan de hand van verschillende thema’s die centraal staan 

in dit onderzoek. Hierbij komen de wijze waarop het VVE- beleid is ingevuld binnen de 

geselecteerde gemeenten, in hoeverre het succes van de uitvoering van het beleid wordt 

bepaald door het netwerk, de gemeentelijke (regie)rol en de samenwerking tussen de 

verschillende actoren aan de orde. 

5.1 Ontwikkelingen binnen het VVE- beleid 

De eerste VVE periode 

In het praktijkonderzoek bleek dat alle gemeenten tussen 1999 en 2003 van start zijn gegaan 

met het opstarten van VVE- beleid. In de grote gemeenten, (steden) is eerder begonnen met 

de ontwikkeling van VVE- beleid dan in de middelgrote- en kleine gemeenten. Dit komt mede 

doordat er in de grote steden al jarenlange aandacht was voor het Onderwijs Achterstanden 

Beleid, VVE is hier een onderdeel van geworden. Daarnaast heeft het er ook mee te maken dat 

de VVE- doelgroep vooral te vinden is in de stedelijke populatie.  

Het Rijk heeft kaders opgesteld waaraan gemeenten dienen te voldoen om aanspraak te 

kunnen maken op zogenaamde VVE- gelden. Alle gemeenten in het onderzoek ontvingen in de 

eerste VVE- periode geld vanuit het Rijk. Een van de twaalf gemeenten heeft in de eerste VVE- 

periode wel VVE gelden ontvangen maar komt hier sinds de tweede periode niet meer voor in 

aanmerking omdat die niet meer aan de door het Rijk opgestelde criteria voldoet. Het VVE- 

beleid dat in de eerste periode is opgesteld wordt in deze gemeente wel voortgezet. 

De meeste gemeenten zijn in 2002 van start gegaan met VVE. Het eerste beleidsplan liep van 

2002 tot 2006. Deze periode heeft in het teken gestaan van de allereerste beleidsontwikkeling. 

Dit houdt in dat de algemene beleidskaders zijn opgesteld, er een VVE interventieprogramma 

is geïmplementeerd en de daarmee samenhangende basisvoorzieningen zijn gecreëerd zoals 

scholing van de leidsters en bijvoorbeeld de aangepaste inrichting van VVE- locaties.  

 

5.2 Succes van het beleid 

Basisvoorwaarden zijn tot stand gekomen in de eerste beleidsperiode 

De gemeenten geven aan dat de beleidsdoelstellingen uit de eerste periode zijn behaald 

aangezien in deze periode vrij algemene doelstellingen waren geformuleerd zoals het opzetten 

van het beleid, het vormgeven van een werkgroep en samenwerking creëren tussen de 

betrokken organisaties. Voornamelijk in middelgrote- en kleine gemeenten heeft deze 

“opstartfase” veel tijd gekost, vaak omdat er een samenwerkingsverband gecreëerd moest 

worden tussen basisscholen, peuterspeelzalen, consultatiebureaus en de gemeente.  

In de huidige beleidsperiode (2006-2010) is het VVE beleid concrete vormen aan gaan nemen. 

De basisvoorwaarde voor het beleid zijn geformuleerd de eerste beleidperiode en deze worden 

verder uitgewerkt in de tweede beleidsperiode. Tussentijds worden beleidsdoelstelling 

bijgesteld aan de hand van actuele situaties. Dit zijn echter kleine wijzigingen aangezien het 

beleidsplan gezamenlijk en met een bepaald doel is opgesteld.  
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5.3 Knelpunten van het beleid  

Doelgroepdefinitie 

In de eerste periode werd in de meeste gemeente dezelfde doelgroepdefinitie aangehouden 

voor zowel vroeg- als voorschoolse educatie, dit betreft de gewichtenregeling. In 2006 is de 

gewichtenregeling aangepast, sindsdien worstelen gemeenten met de doelgroepdefinitie voor 

voorschoolse educatie. Gemeenten geven aan dat de huidige gewichtenregeling niet voldoet 

om alle kinderen die VVE nodig hebben te bereiken en ervaren dit als een groot knelpunt. In de 

nieuwe definitie speelt etniciteit geen rol meer. Dit zorgt ervoor dat een grote groep kinderen 

die thuis niet- Nederlandstalig worden opgevoegd niet langer worden bereikt. De definitie van 

de doelgroep is niet door het Rijk vastgesteld, de gemeente mogen deze zelf bepalen. Dit heeft 

tot gevolg dat de definitie van de doelgroep zeer uiteenlopend is en resulteert erin dat het 

lastig is om het doelgroepbereik te bepalen. Het doelgroepbereik van de gemeenten ligt dan 

ook van 40% tot 80%.  

De belangrijkste doelgroepdefinities worden hieronder verder uitgewerkt. 

Een manier om de doelgroep van de voorschool te definiëren is door gebruik te maken van een 

lijst die door het consultatiebureau zelf is opgesteld. De inhoud van de lijst verschilt per 

gemeente. Deze is door het consultatiebureau zelf ontwikkeld om kinderen door te verwijzen 

naar VVE. Sommige consultatiebureaus testen bij voorbeeld de woordenschat van het kind en 

bepalen op basis daarvan of een kind in aanmerking komt voor VVE. Anderen maken gebruik 

van screeningslijsten.  

Er zijn ook enkele gemeenten die gebruik maken van observatielijsten op de peuterspeelzaal 

en op deze manier bepalen of kinderen doorverwezen moeten worden naar VVE. Tevens wordt 

de landelijke gewichtenregeling gebruikt voor bepaling van de mate van het achterstandsrisico, 

sommige gemeenten voegen hier nog kinderen aan toe die bekend zijn bij het 

Multidisciplinaire team van de gemeente. Tevens zijn er gemeenten die gebruiken maken van 

zelfs twee verschillende doelgroepdefinities: de gewichtenregeling en de eigen definitie die 

etniciteit meeneemt. Er is een gemeente die de kinderen die op basis van de 

gewichtenregeling geselecteerd zijn, rapporteren in het doelgroepbereik. De kinderen die op 

basis van etniciteit zijn geselecteerd laten zij uit de rapportage weg. 

Toeleiden naar de voorschool 

Een ander knelpunt in het beleid dat moet zorgen voor het bereiken van de doelgroep is de 

toeleiding naar voorschool. Gemeenten hebben vaak problemen met het bereiken van de 

doelgroepkinderen. Gemeenten proberen dit op verschillende manieren op te lossen. 

Bijvoorbeeld door alle ouders waarvan het kind de 2 jarige leeftijd bereikt een 

informatiepakket over VVE met een voorlees boekje toe sturen of door gebruik te maken van 

consulenten die huisbezoeken afleggen. Naast deze manieren van toeleiding bestaan er nog 

vele andere manieren. 

De gemeenten werken steeds meer samen met het consultatiebureau om ouders waarvan het 

kind een (kans op) taal of ontwikkelingsachterstand heeft te bereiken. Het bereik van het 

consultatiebureau is in de meeste gemeenten rond de 98% dus zij zien bijna alle kinderen. Het 

consultatiebureau zou dus als een goede toeleider naar de voorschool kunnen zijn. Zij kunnen 

ouders attent maken op, en bewust maken van het belang van VVE. Toch lukt het hen nog niet 

goed genoeg om de doelgroep te bereiken. Dit komt doordat ouders zelf mogen kiezen of zij 

gebruik willen maken van VVE. Een veel voorkomende reden waarom ouders geen gebruik 

maken van VVE zijn de kosten, zij vinden de kosten te hoog. Tevens beïnvloeden denkbeelden 

over de opvoeding of ouders gebruik willen maken van VVE. Er zijn ouders die hun kinderen 

liever thuis opvoeden. Dit is onder andere het geval wanneer kinderen uit grote gezinnen 
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komen. In dit onderzoek worden onder andere kinderen van ouders met een reformatorisch 

geloof en tuiners genoemd als slecht bereikbare doelgroepen. Ook komt het voor dat 

gemeenten bijvoorbeeld iemand die Turks spreekt in dienst hebben om kinderen toe te leiden 

naar de voorschool en dat daardoor een groot deel van de Turkssprekende ouders wordt 

bereikt maar niet de andere inwoners die niet- Nederlandstalig zijn. Het bereik van de 

allochtone doelgroep blijft daardoor lastig.  

Een andere reden waarom de doelgroep niet goed bereikt wordt is dat de kleinere gemeenten 

beperkte financiële middelen hebben omdat het VVE budget geoormerkt is, slecht een klein 

deel van het budget mag besteed worden aan toeleiding naar de voorschool. Een andere reden 

waarom zij een beperkter budget ontvangen omdat het aantal doelgroepkinderen kleiner is 

dan in grote gemeenten. 

 

Overdracht van kindgegevens 

Wanneer kinderen de peuterspeelzaal verlaten moeten de gegevens van het kind van de 

peuterspeelzaal naar de basisschool worden overgedragen om een doorgaande leerlijn te 

kunnen waarborgen. Dit gebeurt veelal via overdrachtsformulieren. Ondanks het gebruik van 

deze formulieren verloopt de overdracht van gegeven niet goed. De overdracht blijkt 

afhankelijk te zijn van personen. Wanneer er een bevlogen leidster is die nog een paar keer 

naar de basisschool belt of het overdrachtsformulier in goede orde is ontvangen verloopt de 

overdracht beter dan wanneer dit niet gebeurt. Ook niet alle gemeenten werken nog met 

overdrachtsformulieren.  

Als reden voor een falende overdacht wordt onder andere genoemd dat 

peuterspeelzaalleidsters alleen maar de uren dat zij daadwerkelijk met de kinderen werken 

worden uitbetaald. Een andere reden is dat basisschool leraren de peuterspeelzaalleidsters 

niet serieus nemen omdat zij naar hun mening minder goed geschoold zijn.   

5.4 Het VVE- netwerk 

 

In de eerste VVE- periode is een basis gelegd voor de samenwerking tussen de betrokken 

actoren. Welke actoren betrokken zijn bij VVE, hangt af van de fase van beleidsontwikkeling 

waar de gemeente zich in bevindt. In deze paragraaf zal uitgewerkt worden hoe het VVE- 

beleidnetwerk eruit ziet.  

Overleg op bestuurlijk en uitvoerend niveau 

Gemeenten kennen verschillende overlegvormen. In het theoretisch kader van dit onderzoek 

werd gesteld dat het externe beleidsnetwerk de afgelopen jaren een belangrijke positie is gaan 

innemen ten aanzien van de ontwikkeling van het VVE beleid. In het empirisch onderzoek blijkt 

dat deze verwachting overeen komt met de praktijksituatie. De bestaande overlegvormen 

kunnen ingedeeld worden in twee soorten, overleg op bestuurlijk niveau en overleg op 

uitvoerend niveau. In het overleg op bestuurlijk niveau staat de beleidsontwikkeling centraal en 

in het overleg op uitvoerend niveau wordt teruggekoppeld hoe de uitvoering van het beleid 

verloopt. Er is in beide gevallen sprake van externe beleidsnetwerken die de 

beleidsontwikkeling beïnvloeden. Tevens werd er verwacht dat regie plaatsvindt op 

verschillende niveaus. Dit blijkt te kloppen, er is sprake van bestuurlijke regie waarbij de 

gemeente de verschillende partijen met elkaar verbindt en tot samenwerking laat komen en er 

is sprake van uitvoerende regie, die gericht is op de afstemming van de professionals onderling. 

De benaming voor het overleg op bestuurlijk en uitvoerend niveau loopt uiteen van 

werkgroep, uitvoerend overleg, bestuurlijk overleg, stuurgroep, platform en hieraan verwante 

benamingen. De kerntaken van deze overlegvormen zijn echter gelijk. Bestuurlijk overleg speelt 

zich af op het niveau van de gemeente, schoolbesturen, coördinator/ peuterspeelzaalbestuur, 
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consultatiebureau en in veel gemeente de coördinator/ directeur van de kinderopvang. In 

sommige gemeenten is er sprake van een aparte organisatie die verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van het beleid. Wanneer dit het geval is wordt een dergelijke organisatie vaak ook 

betrokken bij het bestuurlijk overleg. 

De invulling van het uitvoerend overleg verschilt per gemeente. In sommige plaatsen 

overleggen de betrokken organisaties individueel met de gemeente. Maar in de meeste 

gemeenten is dit een gezamenlijk overleg waarbij alle betrokken partijen aanwezig zijn maar 

dan op uitvoerend niveau. Er wordt op dat moment niet gesproken met de besturen van de 

organisaties maar met de uitvoerende zelf. Dit betreft de coördinatoren of een afgevaardigde 

van de organisatie.  

Actoren streven hetzelfde doel na 

In het vorige hoofdstuk werd verwacht dat de samenwerking binnen het VVE- netwerk goed 

verloopt wanneer actoren hetzelfde doel nastreven. Dit blijkt in de praktijk te kloppen, alle 

actoren willen dat VVE bereikbaar is voor alle doelgroepkinderen. Alle gemeenten moeten 

echter in de gaten houden dat machtsdiscussies de samenwerking niet belemmert. Dit blijkt uit 

het volgende citaat: 

 

“Als je hetzelfde doel hebt, merk je over het algemeen dat je wel ergens komt, als je het maar 

weg trekt van de bestuurlijke tafel. Aan de bestuurlijke tafel spelen vaak andere dingen mee 

dan het gezamenlijke doel, hebben wij persoonlijk gemerkt in deze gemeente. Er spelen 

andere zaken mee zoals machtdiscussies. Die nemen het dan over en dan wordt de inhoud nog 

wel eens weggedrukt. Aan deze tafel merk je dat het niet gebeurt, hier gaat het gewoon over 

de inhoud.” 

5.5 Gemeentelijke regie in de praktijk 

Discrepantie tussen theoretische en werkelijke regierol 

Uitgaande van de eerder beschreven theorieën over gemeentelijke regie werd voorafgaande 

aan het empirisch onderzoek verwacht dat de gemeente zijn regierol zal aanpassen aan de 

verschillende actoren, in de praktijk blijkt dit echter niet zo te zijn. Gemeenten zijn 

voornamelijk gericht op samenwerking met de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling 

en uitvoering van het VVE- beleid zodat gedragen beleid tot stand kan komen. 

Theoretisch gezien zijn de gemeenten sinds 2006 een beheersingsgerichte regisseur ten 

opzichte van de peuterspeelzalen (voorschool) omdat zij beslissingsbevoegdheid hebben ten 

aanzien van de voorschoolse educatie. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het budget en 

de uitvoering van het beleid. Bij vroegschoolse educatie is de gemeente theoretisch gezien een 

faciliterende regisseur omdat de gemeente niet over een script en doorzettingsmacht beschikt. 

De scholen ontvangen het budget voor vroegschoolse educatie rechtstreeks van het Rijk en 

leggen verantwoordelijkheid aan het Rijk af.  

In de praktijk blijkt de gemeente een visionaire regierol aan te willen nemen ten opzichte van 

alle betrokken en een visionair regisseur heeft geen doorzettingsmacht maar schrijft wel een 

eigen script. De gemeente neemt deze rol aan omdat zij wil samenwerken met alle actoren en 

gezamenlijk het beleidskader wil bepalen. De gemeenten geven aan dat beleid veel beter 

werkt wanneer alle partijen het eens zijn met de uitwerking van het beleid. De gemeenten 

proberen de actoren te overtuigen van hun standpunt en willen dat het beleid gedragen wordt 

door de actoren. Dit lukt echter niet altijd waardoor zij soms compromissen moeten sluiten 

met de andere actoren. 
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Grootte van de gemeenten is niet van invloed op het type regierol  

Aan de hand van de theorie wordt verwacht dat de grootte van de gemeente niet van invloed 

is op het type regie dat de gemeente hanteert. Het regietype wordt immers bepaald door een 

combinatie van doorzettingsmacht en het eigen script. Deze verwachting komt enigszins 

overeen met de werkelijkheid. De grootte van de gemeenten beïnvloedt inderdaad niet de 

regierol maar de oorzaken daarvoor zijn niet gelegen in de componenten doorzettingsmacht 

en het schrijven van een eigen script. 

De gemeenten ontwikkelen het VVE- beleid in samenwerking met organisaties zoals 

peuterspeelzaal, basisscholen, consultatiebureaus in sommige gemeenten ook met 

kinderdagverblijven. Deze samenwerking is van belang omdat de actoren afhankelijk zijn van 

elkaar. Het uitwisselen van kennis en informatie is nodig om tot grotere beleidssamenhang te 

komen. In alle typen gemeenten verloopt deze samenwerking over het algemeen goed. Dit 

komt doordat in de gemeentelijke regierol de nadruk ligt op samenwerking. In grote 

gemeenten worden de professionele organisatie en de lange geschiedenis van samenwerking 

als redenen genoemd voor de goede samenwerking. In kleine gemeente is de samenwerking 

succesvol doordat het overleg kleinschalig is, er een beperkt aantal organisaties betrokken is 

en men elkaar kent. Een ambtenaar zei hierover het volgende: 

 

“Iemand kennen is toch vaak het beste. Dat is ook de grootste succesfactor van het eerste stuk 

VVE-GOA. Dat in ieder geval de gemeente, basisonderwijs en peuterspeelzaal gezamenlijk om 

de tafel zitten en je elkaar dus kent. Dan kan je elkaar veel makkelijker even bellen voor iets.” 

In de grote gemeenten bestonden er al samenwerkingsverbanden tussen de betrokken 

organisaties omdat er een lange geschiedenis van Onderwijs Achterstanden Beleid is. Dit blijkt 

het uit volgende citaat: 

 

“ Er wordt al jaren lang samengewerkt tussen scholen, het consultatiebureau, peuterspeelzalen 

en de andere betrokken organisaties, ook al voor deze nota. Daarvoor was er ook al 

onderwijsachterstanden beleid, een lange traditie van goed overleg”.  

Regie in enge zin is succesvoller dan regie in brede zin 

Aan de verschillende gemeenten is gevraagd hoe zij specifiek hun regierol invullen. Er werd 

verwacht dat regie in brede zin succesvoller is dan regie in enge zin omdat regie in brede zin 

een groot draagvlak voor de aanpak creëert. Deze verwachting komt overeen met de huidige 

situatie binnen gemeenten. De gemeenten geven aan dat er vaak toch een spanningsveld 

bestaat tussen scholen en de gemeenten. Vooral kleinere gemeenten moeten wennen aan het 

feit dat de verhoudingen horizontaal zijn geworden. De scholen verwachten vaak nog dat het 

initiatief vanuit de gemeente komt, de samenwerking kost moeite. Dit blijkt uit het volgende 

citaat:  

 

“ Wij subsidiëren geen scholen meer dus de enige manier waarop je ze kunt aanspreken is op 

gezamenlijke verantwoordelijkheid in VVE en dat is gewoon lastig omdat je vanuit een 

stramien komt waar mensen toch gewend zijn, op het moment dat wij wat vragen dan komt er 

ook een geldstroom heen. Nu vragen wij dingen om met ze te bespreken en ook activiteiten 

erop te zetten, terwijl wij daar geen geldstroom aan koppelen. Dat is het lastige proces dat je 

doormaakt met scholen, hoe je daar op een goede manier mee om kunt gaan, dat is een 

uitdaging. Wij hebben dat geprobeerd door de Lokaal Educatieve Agenda, daarin afspraken te 

maken over wat we belangrijk vinden.”  
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Werkelijke invulling van de regierol 

De grote overeenkomst is dat gemeenten de agenda opstellen en de betrokken partijen bij 

elkaar brengen door hen uit te nodigen voor een gezamenlijk overleg. De grote steden 

benadrukken dat de verschillende actoren een gelijkwaardigere rol hebben en er sprake is van 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeenten betrekken de actoren bij de 

beleidsontwikkeling om tot beleid te komen waar consensus over bestaat tussen alle actoren, 

dit betreft regie in brede zin. Tevens is er sprake van regie in enge zin omdat gemeenten ten 

opzichte van de scholen geen macht hebben om te regisseren maar dit toch doet. Niet alle 

gemeenten konden hier informatie over geven omdat in sommige gemeenten de 

beleidsontwikkeling heeft stil gelegen. Dit komt bijvoorbeeld doordat er een vacature was, een 

fusie van gemeenten plaatsvond of omdat het beleid tijdelijk was stil gelegd omdat deze 

gemeente niet meer in aanmerking kwam voor rijkssubsidie vanwege het veranderende 

rijksbeleid.  

Alle gemeenten hanteren een eigen script 

Vanuit de theorie is de verwachting geschetst dat naar aanleiding van de verschillende 

regietypen verwacht kon worden dat in gemeenten die een “eigen script” hanteren het VVE- 

beleid succesvoller zal zijn. Dit wordt verwacht omdat een regisseur die zelf de koers bepaald 

en het beleidsplan ontwikkeld kan zorgen voor optimale samenwerking tussen de actoren. Dit 

zal een beleidsplan zijn waarover consensus bestaat onder de actoren.  

Alle gemeenten stellen zelf hun beleidsplan op. Dit gebeurd soms wel met externe 

ondersteuning of wordt in zijn geheel geschreven door externe organisaties. Aangezien alle 

gemeenten het eigen script allemaal in samenwerking met de actoren bepalen, maar de 

gemeenten ten aanzien van de voorschool wel beslissingsbevoegdheid hebben kan er geen 

uitspraak worden gedaan over de vooraf geschetste verwachting. 

5.6 Componenten voor succesvolle regie 

 

Om tot succesvolle regie te komen werd in het vorige hoofdstuk vastgesteld dat gemeentelijke 

regie bestaat uit drie componenten. In alle gemeenten bleek dat regie ook daadwerkelijk uit 

deze drie componenten bestaat.  

Succesvolle samenwerking 

Het organiseren van succesvolle samenwerking is een van de componenten waaruit goede 

regie bestaat. In de vorige paragraaf bleek dit een succes te zijn van de eerste VVE- periode. 

Alle gemeenten organiseren samenwerking door terugkerend overleg. De actoren houden 

elkaar op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Dit blijkt uit het volgende citaat: 

 

“Ze zaten naast elkaar, soms in hetzelfde gebouw maar ze kenden elkaar eigenlijk niet, ze 

ontmoetten elkaar niet. Je ziet hier aan de overlegtafel dat ze elkaar weten te vinden. De 

peuterspeelzalen, die vlak naast zo’n basisschool zit, dan gaan ze samen optrekken in het kader 

van VVE. Ik denk dat ze elkaar de afgelopen periode al beter zijn gaan vinden.” 

 

Door het organiseren van samenwerking worden gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen 

opgesteld, dit bewerkstelligt succesvolle regie.  

De samenwerking is op gang gekomen maar de overdacht van gegevens vormt nog wel een 

knelpunt. De oorzaak hiervoor is dat ouders niet altijd toestemming geven voor de overdracht 

van gegevens van het kind, en dat de overdracht afhankelijk is van de persoon die daar voor 

verantwoordelijk is. Een respondent zei hierover: 
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“De overdracht is erg afhankelijk van de mensen die daar zitten. Het zou goed moeten verlopen 

maar het kan beter.” 

Overzicht over de situatie 

Een ander component om tot succesvolle regie te komen is overzicht over de situatie houden. 

Gemeenten hebben overzicht over de situatie doordat zij alle betrokken actoren betrekken bij 

de beleidsontwikkeling door het organiseren van overleg op bestuurlijk of uitvoerend niveau of 

beide. De betrokken actoren verschaffen de gemeente informatie over de uitvoering. Op deze 

wijze worden gemeenschappelijke beleidslijnen uitgezet. Dit blijkt uit het volgende citaat: 

 

“De coördinator van de VVE, dus niet de directeur van VVE, moet altijd terugkoppelen met haar 

eigen directeur zodat het uiteindelijk wordt gedragen door alle besturen, scholen en de 

kinderopvangorganisatie, dat is hun bevoegdheid. Hun taak is het om vanuit hun expertise, hun 

kennis en kunde er op toe te zien dat datgene wat er in is geformuleerd aansluit bij de 

doorgaande leer lijn van 2 tot 6 jarigen. Dat er aansluiting plaatsvindt tussen kinderopvang en 

basisonderwijs bijvoorbeeld in de methodieken.” 

Verantwoording afleggen 

Een derde component voor succesvolle regie is dat actoren verantwoording afleggen aan de 

gemeenten over het geheel. Gemeenten kunnen peuterspeelzalen controleren doordat zij 

verantwoording afleggen over hun handelen door middel van subsidieaanvragen vooraf en 

verantwoording van de uitgaven achteraf. De gemeente overlegt met de scholen over het 

beleid omdat zij verantwoordelijk is voor het bewaken van een doorgaande leerlijn. In veel 

gemeenten ontbreekt het echter nog aan een VVE- monitor. In de grote gemeenten wordt 1 of 

2 keer per jaar een monitor gehouden. In de kleinere gemeenten wordt nog weinig of 

helemaal geen officiële monitor uitgevoerd. Zij geven wel aan dat zij dit belangrijk vinden en 

dat de monitor in ontwikkeling is of dat zij graag willen dat er snel een monitor wordt 

ontwikkeld. Bij het ontbreken van een monitor is het lastiger om het handelen te controleren.  

5.7 Landelijke beleidsontwikkelingen  

Financiële knip 

Een landelijke beleidsontwikkeling die heeft plaatsgevonden in 2006 is de financiële knip. De 

financiële knip blijkt gevolgen te hebben voor zowel de uitvoering als coördinatie van het 

beleid. Gemeenten geven aan dat de samenwerking goed is maar dat er soms toch spanningen 

ontstaan tussen de gemeente en schoolbesturen. Succesvolle samenwerking wordt beïnvloed 

door het type regierol dat de gemeente hanteert. Theoretisch gezien zouden gemeenten na de 

financiële knip een andere regierol moeten hanteren, ten opzichte van de scholen. De regierol 

is niet langer de beheersingsgerichte maar die van visionair regisseur.  

In de praktijk blijkt dit echter niet zo te zijn. Gemeenten maakten in het verleden al weinig 

gebruik van hun doorzettingsmacht, dus waren eigenlijk al meer visionair regisseur dan 

beheersinggerichte regisseur. Alleen de kleinere gemeenten maakten in sommige gevallen 

gebruik van hun doorzettingsmacht, wanneer het lastig is voor hen om samenwerking te 

organiseren tussen de actoren. 

In de praktijk blijkt dat grote gemeenten minderen moeite hebben met het regisseren van het 

VVE- beleid na de financiële Knip dan kleine gemeenten. De grote gemeenten ervaren de 

financiële knip niet als een probleem omdat er al een goede samenwerkingsbasis is door de 

lange geschiedenis van samenwerking tussen de gemeenten en scholen.  

Dat de gemeentelijke regierol door de financiële knip is veranderd wordt door de kleinere 

gemeenten dan ook als een knelpunt ervaren. Dit wordt geïllustreerd door het volgende citaat:  
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“Dat is het lastige, kijk de speelzaal kunnen we aansturen via subsidieafspraken maar dat 

kunnen wij niet bij scholen. Dus we kunnen bij de scholen zeggen, het is belangrijk VVE, heel 

belangrijk maar vervolgens worden er toch andere keuzes gemaakt.” 

5.8 VVE in de toekomst 

 

De meeste gemeenten hebben nog geen concrete plannen voor de invulling van het 

toekomstige VVE- beleid. 

Een ontwikkeling die gemeenten waarnemen en waar zij op willen inspelen is dat het aantal 

kinderen in de peuterspeelzalen terug loopt. Dit heeft gevolgen voor de kinderdagverblijven. 

Het aantal kinderen dat het kinderdagverblijf bezoekt neemt hierdoor toe. Gemeenten willen 

hier op inspelen door VVE te gaan aanbieden in het kinderdagverblijf. In een aantal gemeenten 

gebeurt dit al. De meeste gemeenten zijn nu in de fase dat zij het kinderdagverblijf gaan 

betrekken bij VVE door hen uit te nodigen voor het overleg op bestuurlijkniveau. De 

toekomstplannen van gemeenten richten zich tot nu toe vooral op de ontwikkeling van VVE in 

het kinderdagverblijf. Een aantal gemeenten zijn bezig met pilots van VVE in het 

kinderdagverblijf. Er is echter één gemeente die is begonnen met de invoering van 

kindgebonden financiering. Deze gemeente heeft de kostprijs voor VVE per kind berekend. 

Door deze manier van financieren wordt er overgegaan van groepsfinanciering naar kind 

gebonden financiering en maakt het niet meer uit op welke plaats een kind VVE krijgt, of dat 

nu de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is. Deze maatregel zou het doelgroepbereik 

moeten vergroten.  

5.9 Externe ondersteuning 

 

In het empirisch onderzoek is aan de gemeenteambtenaren gevraagd of zij in het verleden 

gebruik hebben gemaakt of momenteel gebruik maken van externe ondersteuning voor Vroeg- 

en voorschoolse educatie en of zij verwachten ondersteuning nodig te hebben voor 

toekomstige beleidsontwikkeling. 

Alle gemeenten maken gebruik van enige vorm van externe ondersteuning, deze kent wel 

verschillende vormen. 

Alle gemeenten hebben in het verleden of op dit moment externe ondersteuning gehad ten 

aanzien van het vroeg- en voorschoolse educatiebeleid. De ondersteuning kent wel 

verschillende vormen, zoals ondersteuning ten aanzien van de beleidsontwikkeling en 

ondersteuning op het gebied van de uitvoering. 

Twee kleine gemeenten hebben nooit gebruik gemaakt van externe ondersteuning ten aanzien 

van de ontwikkeling van het beleid. Zij hebben wel ondersteuning gehad voor de uitvoering 

van het beleid. De andere tien gemeenten hebben wel ondersteuning gehad ten aanzien van 

de ontwikkeling van het VVE- beleid. In sommige gemeenten hebben externen het beleidsplan 

geschreven, andere gemeenten hebben alleen gebruik gemaakt van iemand die het overleg 

coördineerde en een schakel vormde tussen de betrokken organisaties. De gemeenten die het 

beleid monitoren laten dit ook uitvoeren door externe organisaties.  

De kleine gemeenten waar zich ook weinig doelgroepkinderen bevinden geven aan dat er bijna 

geen, of helemaal geen ambtelijke capaciteit beschikbaar is voor VVE. Dit is een van de 

redenen waarom zij gebruik maken van externe ondersteuning. Een andere reden waarom de 

gemeenten gebruik maken van externe ondersteuning is dat zij niet altijd de juiste expertise in 

huis hebben om het beleid goed vorm te kunnen geven. De expertise van externe organisaties 

is dan welkom om samen met de gemeente het beleid vorm te geven.  
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Soms wordt de vraag naar externe ondersteuning ondermijnd doordat het VVE- budget 

geoormerkt is en het dus voor sommige doeleinden niet gebruikt mag worden. Dit is vooral 

een probleem voor de kleinere gemeenten die alleen Rijksmiddelen tot hun beschikking 

hebben.  

Ondersteuningsvragen  

De meeste gemeenten geven aan dat ze nu geen concrete vragen hebben maar dat ze zich wel 

kunnen voorstellen dat die ontstaan wanneer de harmonisatie tussen peuterspeelzaal en 

kinderopvang een feit zal worden. Zij geven aan dat zij weten waar zij terecht kunnen met hun 

vragen wanneer zij hier behoefte aan hebben. 

Veel gemeenten worstelen nog met de toeleiding van kinderen naar de peuterspeelzaal en de 

overdracht van kindgegevens. Wanneer de gemeenten gevraagd werd naar de wensen ten 

aanzien van toekomstige externe ondersteuning werden deze onderwerpen niet altijd 

genoemd. Deze punten kwamen wel herhaaldelijk terug bij de knelpunten die de gemeenten 

ervaren binnen het vroeg en voorschoolse educatiebeleid.  

Een aantal gemeenten hebben concrete vragen met betrekking tot ondersteuning ten behoeve 

van de ontwikkeling van toekomstig beleid. Deze vragen worden geïllustreerd aan de hand van 

de volgende citaten: 

 

“Ik kan mij zo voorstellen, voornamelijk als het om inhoudelijke zaken gaat, dat wij wel eens 

expertise willen inhuren.” 

 

“Dat zal vooral zitten in heel praktische dingen, zijn er ook tips en trucs voor problemen, 

bijvoorbeeld ouders die hun kind wel kunnen plaatsen maar niet op de locatie die zij willen. Kun 

je daar dingen voor bedenken, kun je het op een andere manier aanpakken. Bijvoorbeeld tips 

van collega gemeenten, daar ben ik wel erg in geïnteresseerd.” 

 

“ Waar ik JSO straks graag voor wil inzetten is voor de uitbereiding van peuterestafette, nu is 

het een overdrachtinstrument, ik wil er een peutervolgsysteem van maken daar heb ik JSO voor 

nodig”.  

 

“Voor die doelgroep, daar zou ik mogelijk bij jullie terecht komen. Hoe gaan we dat doen, hoe 

gaan we die doelgroep bereiken. Misschien ook als kinderdagverblijven en peuterspeelzalen op 

een lijn moeten gaan zitten, dat is een gigantische organisatieverandering.” 
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6. Conclusie  

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Dit hoofdstuk 

beschrijft de belangrijkste conclusies die uit de analyse van de resultaten naar voren zijn 

gekomen en vormen samen een antwoord op de probleemstelling: 

 

“Wat zijn de gevolgen van de veranderende regierol die gemeenten hebben binnen de 

handhaving van het VVE- beleid en hoe kan JSO hierop inspelen?” 

 

De onderzoeksvraag zal beantwoord worden door eerst antwoorden te formuleren op de 

deelvragen. Het antwoord op de eerste deelvraag: 

 

Op welke wijze is de invulling van het VVE beleid door de gemeenten veranderd sinds de 

implementatie in 2000 en welke succes en knelpunten zijn ze hierbij tegen gekomen? 

Invulling van het VVE- beleid 

De invulling van het beleid is veranderd onder invloed van het Rijksbeleid. De eerste 

beleidsperiode heeft basisvoorwaarden voor VVE gecreëerd zoals het invoeren van een VVE- 

programma, de scholing van leidsters, de inrichting van VVE- locaties en het organiseren van 

samenwerking tussen de betrokken actoren. Na het creëren van de basisvoorwaarden in de 

eerste beleidsperiode konden gemeenten in de tweede beleidperiode het beleid verder gaan 

uitbreiden. Dit is afhankelijk van de implementatie en het succes van het beleid in de eerste 

periode en de richtlijnen de landelijke richtlijnen van het Rijksbeleid. Een verandering die is 

opgetreden in het Rijksbeleid is de financiële knip. De financiële knip heeft ervoor gezorgd dat 

de gemeente niet langer verantwoordelijk is voor de voorschoolse educatie. De basisschool is 

daar nu zelf verantwoordelijk voor en ontvangst rechtstreeks financiering voor VVE van het 

Rijk. Hierdoor zijn de gemeenten en basisscholen in een andere verhouding ten opzichte van 

elkaar komen te staan. Ofwel de bestuurlijke verhoudingen zijn veranderd. De gemeentelijke 

regierol verandert hierdoor. Wat deze gevolgen precies zijn zal besproken worden in de 

beantwoording van de volgende deelvraag. 

Dankzij het VVE- beleid is er samenwerking tussen de actoren 

Het succes van de regie binnen het VVE- beleid is dat er samenwerking is ontstaan tussen de 

betrokken actoren.  

De gemeente initieert het overleg tussen de betrokken actoren en betrekken hen bij de 

beleidsontwikkeling. Er vindt overleg plaats op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. In alle 

gemeenten participeren dezelfde organisaties in het VVE netwerk. Tevens probeert de 

gemeente de actoren aan elkaar te binden door ze tot onderling overleg te stimuleren. 

Hierdoor weten zij elkaar beter te vinden en kennen ze elkaar.  

Wanneer de actoren samenwerken tijdens de ontwikkeling en uitvoering van het beleid, 

ontstaat er beleid waarover consensus bestaat. Consensus zorgt voor succesvol beleid.  

Ontbrekende doelgroepdefinitie beïnvloedt de toeleiding naar en het bereik van de 

voorschool 

Doordat in het Rijksbeleid een definitie van de doelgroep ontbreekt, kunnen gemeenten geen 

goede regie uitoefenen op de toeleiding naar de voorschool. De gemeenten moeten zelf de 

doelgroep bepalen en hanteren zeer uiteenlopende doelgroepdefinities. De belangrijkste 

doelgroepdefinities, zoals uitgebreid beschreven in het resultaten hoofdstuk, staan hieronder: 
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• Een lijst die door het consultatiebureau zelf is opgesteld wordt gebruikt om kinderen 

door te verwijzen naar VVE. De criteria die hiervoor worden gehanteerd verschillen per 

gemeente omdat het consultatiebureau de criteria zelf opstelt. 

• Er wordt door de peuterspeelzaal gebruik gemaakt van een observatielijst om te 

bepalen of zij tot de VVE doelgroep behoren. Op deze manier worden kinderen door 

verwezen naar VVE. 

• Er wordt gebruik gemaakt van de landelijke gewichtenregeling voor de bepaling van de 

doelgroep. Deze wordt samen genomen met de kinderen die bekend zijn bij het 

multidisciplinair team in de gemeente. 

• Enkele gemeenten gebruiken zelfs twee verschillende doelgroepdefinities: de 

gewichtenregeling en de eigen definitie die etniciteit meeneemt, maar die uit de 

rapportage aan rijk wordt gehouden. 

 

Doordat de doelgroepdefinitie per gemeente verschilt, kan het doelgroepbereik niet op een 

betrouwbare manier onderling met elkaar vergeleken worden. Wanneer er geen eenduidige 

doelgroepdefinitie is, is het dus ook lastig om de doelgroepkinderen te bereiken en toe te 

leiden naar de voorschool. 

Gemeenten ondervinden problemen in het toeleiden van peuters naar de voorschool. Zij doen 

dit ook op zeer uiteenlopende manieren maar deze zorgen nog niet voor het gewenste 

doelgroepbereik.  

Overdracht tussen de peuterspeelzaal en het basisonderwijs verloopt slecht 

Eerder in dit hoofdstuk werd geconcludeerd dat de actoren met elkaar zijn gaan samenwerken 

dankzij het VVE- beleid. De samenwerking verloopt goed. Allen in de samenwerking tussen de 

peuterspeelzalen en basisscholen bevindt zich wel een knelpunt.  

De samenwerking verloopt niet zo goed als de gemeenten zouden willen. Onafhankelijk van 

het feit of er wel of geen gebruik wordt gemaakt van een formulier om de gegevens aan elkaar 

over te dragen.  De overdracht van de gegevens hangt nog teveel af van individuele personen. 

Dit komt mede doordat peuterspeelzaalleidsters alleen maar de uren dat zij daadwerkelijk met 

de kinderen werken worden uitbetaald. Een andere reden die hiervoor wordt genoemd is dat 

basisschool leraren de peuterspeelzaalleidsters niet serieus nemen omdat zij naar hun mening 

minder goed geschoold zijn.   

 

Nu zullen conclusies worden weergegeven door beantwoording van de tweede deelvraag: 

In hoeverre wordt de mate van succes van de uitvoering van het beleid bepaald door de 

samenstelling van het netwerk van de actoren en de rol die de gemeente hierin inneemt? 

 

Succes wordt beïnvloed door gemeentelijke regie en de houding van de actoren 

De samenstelling van het netwerk en de gemeentelijke regierol voorspellen of het beleid 

succesvol is. Gemeenten gaan namelijk uit van gedragen beleid, ofwel beleid dat door alle 

actoren ondersteund wordt. Doordat de gemeente regie voert ten aanzien de voorschool is er 

overleg nodig tussen de gemeente en de actoren. Omdat de actoren wederzijds afhankelijk van 

elkaar zijn, de doeleinden en interactieprocessen complex en met elkaar verweven zijn en de 

relatiepatronen tussen de actoren een duurzaam karakter hebben is er sprake van een 

beleidsnetwerk.  

Aangezien alle gemeenten dezelfde actoren bij het VVE- beleid betrekken, kan niet worden 

geconcludeerd dat de samenstelling van het netwerk bepalend is voor het succes van het 

beleid.  
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De rol van de gemeenten is echter wel van invloed. Goede regie wordt namelijk gekenmerkt 

door het organiseren van samenwerking, overzicht hebben over de situatie, verantwoording 

over het geheel afleggen en gemeenschappelijke beleidslijnen uitzetten. Alle gemeenten 

voeren regie aan de hand van deze componenten. Wanneer de gemeente de actoren bij elkaar 

brengt, gezamenlijk met de actoren beleidslijnen uitzet en toezicht houdt op de uitvoering dan 

is het beleid daadwerkelijk succesvol.  

Wel bestaan er onderlinge verschillen tussen de gemeenten, dit komt doordat in iedere 

gemeente de situatie net weer iets anders is. In sommige gemeenten zijn de actoren meer 

gedreven en betrokken dan in andere gemeenten. Ook de onderlinge verhoudingen spelen 

hierbij een rol. De gemeentelijke rol wordt beïnvloed door de relatie van de gemeente met de 

actoren. De gemeente onderhoudt vaak verschillende relaties met één actor. Scholen hebben 

bijvoorbeeld met de gemeente te maken in verband met huisvesting en moeten ook met de 

gemeente overleggen over VVE. Wanneer er problemen zijn rondom de huisvesting heeft dit 

invloed op de relatie tussen de gemeente en de school. De gemeente moet er dan voor zorgen 

dat een slechte relatie niet ten koste gaat van VVE.  

 

Gemeenten passen hun regierol niet aan, aan de verschillende actoren 

Gemeenten passen hun regierol niet aan, aan de verschillende actoren. Gemeenten gaan uit 

van samenwerken en willen tot een gedragen beleid komen. Wanneer iedereen het eens is 

over de uitgezette beleidslijnen is het beleid volgens hen effectiever. Gemeenten bepalen 

uiteindelijk wel wat er gebeurt ten aanzien van de voorschool. De peuterspeelzalen moeten 

verantwoording afleggen aan de gemeenten door middel van subsidieaanvragen. Gemeenten 

hebben de bevoegdheid om deze af- of goed te keuren. Ten aanzien van de vroegschool 

hebben gemeenten deze bevoegdheid niet meer. De gemeenten en de scholen moeten dus 

consensus bereiken. Dit heeft tot gevolg dat de beleidsontwikkeling soms langzaam verloopt 

omdat het lang duurt voordat de actoren overeenstemming met elkaar bereiken. 

Discrepantie tussen theoretische en werkelijke regierol  

Voorafgaande aan dit onderzoek werd verwacht dat gemeenten hun regierol zouden 

aanpassen aan de verschillende actoren. In de praktijk bleek dit niet zo te zijn doordat de 

gemeenten uit gaan van samenwerking. Er is wel gebleken dat de kleinere gemeenten na de 

Financiële Knip meer moeite hebben met het voeren van regie dan daarvoor. Dit komt doordat 

de gemeenten geen doorzettingsmacht meer hebben tan aanzien van de basisscholen. De 

gemeenten gaan uit van samenwerking (visionaire regie) maar als het er op aan komt 

gebruiken ze hun doorzettingsmacht (beheersingsgerichte regie). In de nieuwe situatie na de 

financiële knip zijn gemeenten ten aanzien van de basisscholen een faciliterende regisseur 

geworden. In sommige gevallen willen gemeenten toch liever beheersingsgerichte regisseur  

zijn omdat zij op die manier niet meer afhankelijk zijn van de basisscholen. Ze zouden dan weer 

in dezelfde verhouding tot de basisscholen komen te staan als de peuterspeelzalen en kunnen 

dan gebruik maken van doorzettingsmacht. 

Er blijkt dus discrepantie te bestaan tussen het theoretisch model, de praktijksituatie en de 

gewenste situatie. Zolang de beleidsdoelen worden behaald is dit geen probleem. Wanneer de 

beleidsdoelen niet behaald worden is het verstandig om de regie iets strakker in handen te 

houden en de actoren meer aan te sturen om tot succesvol beleid te komen. Dit is echter niet 

mogelijk ten opzichte van de basisscholen omdat de gemeenten ten aanzien van de 

basisscholen geen doorzettingsmacht heeft en geen eigen script kan schrijven.  

Kleinere gemeenten ervaren meer knelpunten 

Kleinere gemeenten ondervinden specifieke problemen ten aanzien van de ontwikkeling en 

uitvoering van het VVE- beleid. Dit komt door: 

• de beperkte ambtelijke capaciteit  
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• beperkte financiële middelen  

Deze problemen beperken gemeenten in de beleidsontwikkeling en uitvoering van het beleid. 

Wanneer een gemeente weinig financiële middelen hebben moeten zij continu keuzes maken 

waar ze hun budget aan besteden. De grote gemeenten hebben hier geen last van omdat zij 

een veel meer doelgroep kinderen binnen de gemeente hebben en zij daardoor beschikken 

over veel meer financiële middelen. Door de beperkte financiën bevinden kleinere gemeenten 

zich vaak in een andere ontwikkelingsfase van het VVE- beleid dan de grote gemeenten en 

verloopt de beleidsontwikkeling langzamer. 

Gemeenten hebben behoefte aan externe ondersteuning 

Gemeenten maken gebruik van externe ondersteuning op het gebied van ontwikkeling en 

uitvoering van het VVE- beleid. 

Wanneer gemeenteambtenaren expliciet gevraagd wordt of zij behoefte hebben aan externe 

ondersteuning hebben hier slechts enkele behoefte aan. In dit praktijkonderzoek is gebleken 

dat de gemeenteambtenaren wel knelpunten ondervinden. Dit is tegenstrijdig omdat er wel 

knelpunten blijken te zijn maar deze leiden op dit moment niet tot specifieke 

ondersteuningsvragen. Een verklaring hiervoor kan niet geboden worden aan de hand van de 

uitkomsten van dit onderzoek. 

De gemeenteambtenaren weten wel waar zij terecht kunnen met hun ondersteuningsvragen 

en geven aan dit ook te zullen doen wanneer zij daar behoefte aan hebben.  
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7. Aanbevelingen 

 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen geformuleerd naar aanleiding van de conclusies die in 

het vorige hoofdstuk zijn beschreven. Deze aanbevelingen vormen een antwoord op de laatste 

deelvraag: 

 

Op welke wijze kan JSO inspelen op de veranderde regierol van de gemeenten bij de invulling 

van het VVE- beleid? 

 

Gemeenten maken gebruik van externe ondersteuning, JSO speelt in op deze behoefte door 

het bieden van ondersteuning op uitvoerend- en beleidsniveau. In het vorige hoofdstuk zijn 

een aantal knelpunten geconstateerd op basis waarvan de volgende aanbevelingen worden 

gedaan: 

1. Er moet een eenduidige doelgroepdefinitie komen 

2. Aandacht voor implementatie van het overdachtssysteem 

3. Inspelen op beleidsontwikkelingen met name VVE in het kinderdagverblijf 

Er moet een eenduidige doelgroep definitie komen waardoor betere toeleiding naar de 

voorschool mogelijk is 

De toeleiding naar de voorschool kent zoals in het vorige hoofdstuk beschreven twee 

problemen. Het probleem van de ontbrekende doelgroepdefinitie en het probleem van het 

bereiken van de doelgroepkinderen. Het gewenste doelgroepbereik van 80% in 2010 is voor 

veel gemeenten nog ver weg.  Om het doelgroepbereik te laten stijgen zou er een eenduidige 

doelgroepdefinitie moeten komen. Tevens zou er een manier gevonden moeten worden om 

meer ouders van doelgroepkinderen te bereiken en hen te overtuigen van het belang voor het 

kind om deel te nemen aan VVE.  

In de nota van het ministerie van Dijksma “Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie” 

van 23 mei 2008 wordt beschreven hoe het Rijk dit probleem wil oplossen. De overheid wil het 

Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een instrument te laten ontwikkelen als 

hulpmiddel voor toeleiding naar VVE. Het instrument zal een hulpmiddel zijn voor 

professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) om kinderen (met een risico op) 

taalachterstanden op te sporen. Er zal gebruik gemaakt worden van gezinsgegevens waar 

consultatiebureaus over beschikken. Hierbij kan gedacht worden aan opleidingsgegevens, 

beroep, land van herkomst en het sociaal netwerk. Ook komt er meer geld beschikbaar voor 

toeleiding. De 31 grote gemeente hebben hier al middelen voor en de andere gemeenten 

krijgen dit vanaf 1 januari 2009. Tevens hebben de 4 grootste gemeenten van Nederland een 

verzoek ingediend tot drangmiddelen voor toeleiding naar VVE. De staatsecretaris wil dit 

ondersteunen door een sluitende signaleringsaanpak met daarin drangmiddelen binnen de 

huidige wettelijke kaders, bijvoorbeeld door gebruik te maken van huisbezoeken. Er komt ook 

meer aandacht voor ontwikkeling- en taalachterstanden in de nieuwe werkmethode voor 

gezinsvoogden, de Delta Methode. Gezinsvoogden kunnen ouders daardoor doorverwijzen 

naar JGZ instellingen die kunnen vaststellen of kinderen in aanmerking komen voor VVE. 

Wanneer dit zo is en ouders gaan hier niet mee akkoord kan de gezinsvoogd hen een 

aanwijzing geven waartegen ouders in beroep kunnen gaan bij de rechtbank. Deze 

maatregelingen moeten de toeleiding naar VVE bevorderen (Dijksma, 2008). 

Deze maatregel is een stap in de goede richting omdat op deze manier duidelijk wordt wie nu 

tot de doelgroep behoort. Door definiëring van de doelgroep alleen zal het doelgroepbereik 
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niet voldoende stijgen. Om het doelgroepbereik daadwerkelijk te laten stijgen, moet er 

aandacht komen voor de toeleiding naar de voorschool.  

JSO is expert op het gebied van VVE. Zij kunnen de gemeente adviseren hoe zij het 

doelgroepbereik kunnen laten stijgen. Ook kunnen zij een op de gemeente toegepast 

toeleidinginstrument ontwikkelen zodat specifieke doelgroepen worden bereikt. Het voordeel 

hiervan is dat er maatwerk wordt geleverd. Verschillende doelgroepen hebben een 

verschillende aanpak nodig en hier kan JSO het toeleidingsinstrument op toespitsen.  

Aandacht voor implementatie van het overdrachtssysteem 

Uit dit onderzoek is gebleken dat er een betere overdacht van kindgegevens moet 

plaatsvinden. Er wordt in sommige gemeenten gewerkt met overdrachtsformulieren en in 

andere gemeenten nog helemaal niet. Maar in beide gevallen verloopt de overdacht van 

kindgegeven nog niet goed. Gemeenteambtenaren ervaren dit als een knelpunt in het VVE- 

beleid.  

JSO heeft een overdrachtsinstrument voor peuterspeelzalen ontwikkeld. In dit onderzoek is 

gebleken dat dit overdrachtsinstrument nog niet goed werkt. Om het overdrachtsinstrument 

goed te laten werken moet er aandacht komen voor de implementatie ervan. De overdacht 

hangt nog teveel af van de individuele leidsters. Om dit te voorkomen is het van belang dat er 

aandacht komt voor de implementatie van het overdrachtsysteem. Om de implementatie goed 

te laten verlopen is scholing van peuterspeelzaalleidsters en kleuterschooldocenten 

noodzakelijk. Zodat iedereen dezelfde manier van overdacht hanteert en de overdracht niet 

meer afhankelijk is van individuele personen. Op deze manier kunnen zij leren hoe het 

overdrachtssysteem op een goede manier gebruikt kan worden. Wanneer de scholing van de 

peuterspeelzaalleidsters en basisschooldocenten op hetzelfde moment plaatsvindt is dit 

positief voor de onderlinge relatie en zullen zij meer vertrouwen krijgen in elkaars expertise.  

Een goede overdacht van gegevens is ook van belang voor de gemeente omdat zij samen met 

de scholen verantwoordelijk zijn voor het bewaken van een doorgaande leerlijn.  

In gemeenten waar nog geen gebruik wordt gemaakt van een overdrachtsinstrument kan JSO 

dit ontwikkelen, waarbij rekening moet worden gehouden met aansluiting op het 

leerlingvolgsysteem van basisscholen.  

Inspelen op beleidsontwikkelingen met name VVE in het kinderdagverblijf 

Gemeenteambtenaren gaven aan dat zij mogelijk externe ondersteuning kunnen gebruiken ten 

aanzien van de huidige beleidsontwikkelingen.  

Op het moment dat de interviews voor dit onderzoek werden gehouden waren de plannen 

met betrekking tot de harmonisatie van VVE nog niet geheel duidelijk. Wel was duidelijk dat 

VVE in de kinderopvang geïmplementeerd zal moeten worden. 

JSO kan kinderdagverblijven aan de hand van deze ontwikkeling ondersteuning bieden. JSO kan 

VVE in het kinderdagverblijf ontwikkelen en biedt scholingsmogelijkheden voor leidsters. Ook 

heeft JSO de expertise om fusies tussen peuterspeelzalen te begeleiden. Aangezien het aantal 

kinderen dat de peuterspeelzalen bezoekt terug loopt is hier mogelijk vraag naar.   

 

De kwaliteitsafspraken die het Rijk heeft gemaakt in de nota “Ontwikkelingskansen door 

kwaliteit en educatie”om de kwaliteit van VVE te vergroten sluiten aan op het huidige 

ondersteuningsaanbod van JSO.  Een aanbeveling voor JSO is dan ook om gemeenten op de 

hoogte te brengen van het huidige ondersteuningsaanbod. Ook is het van belang dat JSO op de 

hoogte blijft van de huidige beleidsontwikkelingen en regelmatig contact heeft met gemeenten 

om in te kunnen spelen op hun actuele behoeften (Dijksma, 2008).  
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8. Discussie  

Inleiding 

In dit onderzoek heeft de gemeentelijke regierol en de invulling van het VVE- beleidsnetwerk 

centraal gestaan. Aan de hand hiervan is onderzocht hoe de gemeente het VVE- beleid 

handhaaft, en of het succesvol is. Zodat uiteindelijk een beleidsadvies voor JSO geformuleerd 

kan worden om te zorgen dat het ondersteuningsaanbod van JSO aansluit op de behoefte van 

gemeenten. Dit onderzoek heeft kennis verworven over de gemeentelijke regierol binnen het 

VVE- beleid in de provincie Zuid-Holland en geeft een representatief beeld voor de situatie in 

de provincie Zuid- Holland.  

Na 10 van de 12 interviews begon er verzadiging in de antwoorden op te treden. Bij de analyse 

van de laatste interviews werd er nog maar weinige nieuwe informatie verkregen over 

relevante onderwerpen (Boeije, 2006: 52). 

De verworven kennis is zowel van belang voor organisaties/ bedrijven zoals JSO die externe 

ondersteuning aan gemeenten bieden, als voor de betrokken gemeenten. Deze scriptie geeft 

inzicht in de gemeentelijke regierol en de invloed van het netwerk op beleidsontwikkeling. De 

informatie is ook interessant voor de gemeenten zelf. Zij verkrijgen op deze manier inzicht in 

de situatie van andere gemeenten in de provincie. Tevens is er oog voor verschillen tussen 

grote en kleinere gemeenten. Gemeenten kunnen van elkaar leren door kennis met elkaar te 

delen. 

Vernieuwend 

Dit onderzoek is vernieuwend omdat dat de gemeentelijke regierol binnen het VVE- beleid niet 

eerder is onderzocht. Er zijn al vele onderzoeken naar gemeentelijke regie uitgevoerd maar 

niet specifiek naar regie binnen VVE.  

In deze scriptie is de gemeentelijke regierol goed uitgewerkt. Er is onderzocht of gemeenten in 

hun regierol gebruik maken van de verschillende componenten die regie moet bevatten om 

daadwerkelijk tot succesvolle regie te komen en of de theoretische regietypen overeen komen 

met regie in de praktijk. De koppeling tussen deze theorieën, de geschetste verwachtingen op 

basis van de theorie en de resultaten geven een goed beeld van de verwachtte en werkelijke 

situatie.  

Theorieën  

De gebruikte theorieën geven inzicht in het beleidsnetwerk en de gemeentelijke regierol. Deze 

theorieën bleken bruikbaar als leidraad voor dit onderzoek. In de vragenlijst zijn passende 

vragen geformuleerd om te kunnen achterhalen of de theoretische verwachtingen overeen 

komen met de praktijksituatie, dit blijkt gedeeltelijk zo te zijn.  

In dit onderzoek is onderzocht of er sprake is van een gemeentelijke beleidsnetwerk ten 

aanzien van VVE.  

De theorie, die ingaat op de componenten waaraan regie moet voldoen is bruikbaar gebleken 

voor dit onderzoek. Het praktijkonderzoek bood de mogelijkheid om te toetsen of gemeenten 

gebruik maken van deze regiecomponenten. De gemeenten bleken te voldoen aan alle 

componenten om tot succesvolle regie te komen.  

In dit onderzoek is tevens onderzocht welk type regierol gemeenten hanteren. Het 

theoretische model is tegenstrijdig met de praktijksituatie. Een oorzaak hiervoor is dat regie 

niet statisch is en het dus lastig is om regie te definiëren. De theorie over typen regie is 

bruikbaar voor dit onderzoek omdat hij inzicht geeft in hoe gemeenteambtenaren de 

gemeentelijke regierol in de praktijk hanteren.  
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Alle gebruikte theorieën zijn achteraf bezien bruikbaar voor de context van dit onderzoek. Er 

zijn echter wel onderdelen die voor vervolg onderzoek verder uitgebreid zouden kunnen 

worden om nog meer inzicht te verschaffen in de gemeentelijke regierol en met name het 

beleidsnetwerk. Dit zal verder worden uitgewerkt in de volgende paragraaf. 

Beperkingen van dit onderzoek 

Een beperking van dit onderzoek is het onderdeel dat gaat over het beleidsnetwerk. Er wordt 

in het theoretisch kader ingegaan op wanneer een netwerk kan worden gekwalificeerd als een 

beleidsnetwerk, welk type beleidsnetwerken er zijn en wat de sterke en zwakke kanten zijn van 

een beleidsnetwerk. De onderlinge verhoudingen tussen de actoren ontbreken hierbij. De 

onderlinge verhoudingen, hierbij kun je denken aan de macht en invloed van actoren had 

verder uitgewerkt kunnen worden om betere uitspraken te kunnen doen over het 

beleidsnetwerk.  

In dit onderzoek is daar niet voor gekozen omdat er dan een besluitvormingsanalyse had 

moeten plaatsvinden. Dit paste niet binnen de vraag van JSO en de tijd en  middelen die voor 

dit onderzoek beschikbaar waren.  

Toekomstig onderzoek 

De theorie over beleidsnetwerken had verder uitgebreid kunnen worden. De voorkeur gaat uit 

naar de uitwerking van invloed en macht binnen het beleidsnetwerk. Om goed te kunnen 

achterhalen welke invloed het beleidsnetwerk op gemeentelijke regie heeft ontbreken in deze 

scriptie de (bestuurlijke) verhoudingen tussen de actoren. Voor vervolgonderzoek zou ik willen 

aanraden om in kaart te brengen welke actoren welke macht en invloed kunnen uitoefen 

omdat je op deze manier de individuele situatie en besluitvorming van de ontwikkeling van 

VVE- beleid in gemeenten in kaart kan brengen. Dit komt van pas wanneer er specifieke 

ondersteuning wordt geboden in een gemeente omdat bestuurlijke verhoudingen de 

gemeentelijke regierol beïnvloeden.  
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Bijlage 1 vragenlijst interviews 

 

Vragen die ik zal beantwoorden door middel van documentstudie, voor aanvang van de 

interviews aangeleverd door de gemeente. 

 

1. Wanneer is er van start gegaan met de ontwikkeling van VVE- beleid binnen de 

gemeente? 

 

2. Hoeveel doelgroep kinderen zijn er binnen de gemeente en hoeveel VVE locaties? 

 

3. Hoe is de ontwikkeling van het beleid tot stand gekomen? (doelstelling, bereik, 

toeleiding) 

 

4. Uit welke middelen wordt VVE gefinancierd? 

 

5. Hoe zag de invulling van het VVE beleid er bij aanvang uit? 

 

6. Kunt u het verloop van de ontwikkelingen ten aanzien van de invulling van het VVE- 

beleid in de gemeenten schetsen? 
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Vragenlijst 

 

Voorstellen, vertellen over de inhoud van het onderzoek. 

Toestemming vragen voor het opnemen van de interviews. 

 

Vragen aan de ambtenaren Jeugd van de verschillende gemeente 

 

Dit interview zal gaan over  invulling en uitvoering van het VVE- beleid, de toekomst en 

ondersteuningsvragen op dit gebied. Ik heb de beleidsdocumenten die ik van u heb ontvangen 

doorgelezen en heb naar begrepen dat…….. 

Naar aanleiding daarvan heb ik de volgende vragen…….. 

 

Allereerst zal ik u vragen stellen over de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de 

invulling en uitvoering van het VVE- beleid daarna zal worden ingegaan op de rol van de 

gemeente, het toekomstige beleid. Tot slot zal de ondersteuning van de gemeente aan bod 

komen. 

 

 

1. Hoe is het huidige gemeentelijk beleidskader VVE opgesteld? Zijn organisaties zoals 

kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen of andere betrokken bij de invulling 

van het VVE beleid binnen de gemeenten?  Zo ja, welke organisaties?  

 

2. Vindt er overleg plaats en hoe ziet dat er uit (1 op1 overleg of in groepsverband?). 

 

Bij nee waarom niet?  doorgaan met vraag 5 

 

3. Wie organiseert het overleg? 

 

4. Hoe vaak overleggen deze organisaties met elkaar? 

 

5. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de verschillende organisaties (die 

deelnemen aan het overleg)? 

 

6. wat zijn de knelpunten en succesfactoren in de samenwerking met de organisaties? 

 

7. Welke rol spelen peuterspeelzalen, scholen, de gemeente (kinderdagverblijven) bij 

de invulling, als u bijvoorbeeld denkt aan de visieontwikkeling ten aanzien van het 

VVE- beleid, maar ook de keuze voor VVE- programma’s? 

 

8.  Wie neemt de uiteindelijke besluiten ten aanzien van het VVE- beleid de gemeente 

of andere organisaties? 

 

Gemeentelijke rol 

Nu zal verder ingegaan worden op de rol van de gemeente ten aanzien van het VVE- beleid.  

 

9. De gemeente is regisseur van het beleid, hoe vult u deze rol in?  

 

 

10. Bent u tevreden over de invulling van deze rol? 
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11. Hoe houdt de gemeente toezicht op de uitvoering van het beleid? (monitoren, 

wordt het gedaan, zo ja, hoe vaak). 

 

12. Welke knelpunten en successen komt u tegen tijdens de uitvoering van het beleid? 

Lopen de organisaties onderling ook tegen knelpunten en successen aan? 

 

13. Zijn tot op heden de vooraf opgestelde beleidsdoelstellingen ten aanzien van VVE- 

beleid in de gemeente behaald?  

 

Toekomst 

Nu zullen we het gaan hebben over de toekomst van het VVE- beleid. 

 

14. Bent u bekent met de voornemens van het kabinet ten aanzien van de harmonisatie 

van het VVE- beleid? 

 

15. Zijn er al plannen voor de invulling van het toekomstig VVE beleid? Welke rol zit u 

hierbinnen weggelegd voor: peuterspeelzalen, basisscholen, kinderopvang of evt 

andere organisaties? 

 

16.  Is er al een traject in gang gezet ten aanzien van het toekomstig beleid in gang gezet 

en wie zijn daarbij betrokken?  

 

17. Welke knelpunten verwacht de gemeente ten aanzien van het ontwikkelen van het 

toekomstig beleid?  

18. U heeft net een aantal knelpunten genoemd, hoe wilt u hier in de toekomst mee 

omgaan? 

  

19. De staatsecretaris van onderwijs wil 100% bereik van VVE realiseren in 2010. Hoe 

denkt u dat te bereiken? 

 

Wensen met betrekking tot ondersteuning 

20. Heeft u wel eens ondersteuning gehad ten aanzien van VVE? Zo ja, door wie en op 

welk gebied? 

 

21. Verwacht u ondersteuning nodig te hebben ten aanzien van het ontwikkeling van 

(toekomstig) VVE- beleid? Zo ja, voor de gemeente of ten aanzien van organisaties 

die zich bezig houden met de uitvoering van het beleid? 

 

22. Wat voor specifieke ondersteuning zou u wensen? 

 

Dit is het einde van het interview. Hartelijk bedankt voor u medewerking. Naar aanleiding 

van dit onderzoek zult u in juni een overzicht ontvangen van de resultaten en het 

ondersteuningsaanbod van JSO. 
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Bijlage 2 onderwerpenlijst 

 

Overzicht onderwerpenlijst voor semi- gestructureerde interviews ten aanzien van het VVE- 

beleid. Verstuurd naar gemeenteambtenaren die deelnemen aan het onderzoek.  

 
• Welke van de volgende partijen zijn betrokken bij de VVE- beleidsontwikkeling m.b.t. 

VVE: peuterspeelzalen, basisscholen, kinderopvang of ander organisaties? 

• Op welke wijze vindt er overleg plaats tussen deze organisatie? 

• Hoe is dit overleg opgezet (organisatie, frequentie, taken en bevoegdheden). 

• Knelpunten en succesfactoren van de samenwerking. 

• Invulling van de gemeentelijke regierol. 

• Bereiking VVE- beleidsdoelstellingen. 

• Uitvoering en toezicht van het VVE- beleid. 

• Kennis van de voorgenomen kabinetsplannen tot harmonisatie VVE. 

• Ondersteuning van het VVE- beleid in de toekomst. 
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