
 

• De beleidsmedewerker stuurt de adviesaanvraag naar de ASD: info@asdb.nl  

• De ASD stuurt het advies digitaal naar de gemeente: info@gembest.nl  

• De ASD ontvangt een bevestiging van het ingediende advies van info@gembest.nl  

• De beleidsmedewerker voegt het advies van de ASD toe aan het college- of raadsvoorstel. 

• Nadat het college een besluit heeft genomen, informeert de beleidsmedewerker de ASD hierover met het 
daarvoor opgestelde format. De beleidsmedewerker legt uit op welke wijze het advies van de ASD in het 
collegevoorstel is meegenomen. Let op als niet binnen 6 weken een besluit wordt genomen, geeft de 
beleidsmedewerker dit door aan de ASD. De beleidsmedewerker houdt de ASD op de hoogte van de voortgang.  

• Als het een raadsvoorstel betreft, kan de ASD gebruik maken van het inspreekrecht. 
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Thema Jeugd 

College-/raadsvoorstel Collegevoorstel aanpassing nadere regels subsidieverstrekking 

peuterarrangementen 

Corsa nr voorstel  IN21-03420 

Bijlage(n) 
 

Beleidsmedewerker Pascal van Bree 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Bram Krol 

Kenmerk ASD ASDB.21.265.05 

 

Advies  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij gevraagd  advies uit over het collegevoorstel aanpassing nadere 
regels subsidieverstrekking 
 

Totstandkoming advies 

Voor het opstellen van het advies hebben wij kennisgenomen van het beschikbaar gestelde document en is overleg 
gevoerd met de betrokken ambtenaar van de gemeente. Daarnaast is er overleg geweest met een betrokken 
medewerker van Best Onderwijs.  

 

Advies/conclusie 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel, met inachtneming van de 
hieronder vermelde argumentatie, risico’s en aandachtspunten. 
 

Argumenten 

Om alle kinderen zo goed mogelijk mee te laten doen aan het onderwijs in Best, vindt de ASDB het een goede zaak dat 
de regeling is verruimd qua deelnametijd en begeleiding.  
Toelichting/onderbouwing van het argument:            
Het voldoende beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om goed mee te kunnen doen aan het 
onderwijs en überhaupt aan de participatie in onze maatschappij. De verruiming en vervroeging van de voorschoolse 
educatie (VVE), evenals de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker VVE geeft kinderen met een 
taalachterstand meer mogelijkheden voor dit onderwijs en deze participatie.                                                                                                        
 

Risico’s 

- Geen deelname gedeelte kinderen met een migratieachtergrond   
Met name binnen de groep kinderen met een migratieachtergrond zullen er ouders zijn die hun kind niet naar een 
kindcentra zullen laten gaan. Hier ligt onzes inziens een belangrijke rol voor het consultatiebureau. 
- Geringe motivatie voor gebruik maken VVE in vakantieperiodes 
Zijn de ouders in deze doelgroep voldoende gemotiveerd om hun kind 48 weken per jaar naar dit VVE-aanbod te laten 
gaan of gaan ze bijvoorbeeld in vakantieperiodes liever naar het land van herkomst? 
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Aandachtspunten 

- Doorlopende leerlijn / samenwerking basisonderwijs  (IKC) 

De ASDB vindt het belangrijk dat er één doorlopende leerlijn is voor VVE-kinderen, die vanuit de Kindcentra 

doorloopt tot in het basisonderwijs. Het hebben van IKC’s is al een goede stap in deze richting. Laat 

medewerkers vanuit de Kindcentra en het basisonderwijs (zowel inhoudelijk als qua personele inzet) 

samenwerken bij het taalaanbod. Leren met en van elkaar. De AVG moet echter wel goed nageleefd worden 

bij het hanteren van één doorlopende leerlijn. 

 

- Instrument om deelname / vorderingen aanbod VVE vast te leggen 

In het onderwijs is het een verplichting om vast te leggen welk (extra) aanbod een leerling krijgt en wat 

daarvan de resultaten zijn. De ASDB vindt het belangrijk dat dit ook gebeurt voor in ieder geval de VVE-

kinderen in de Kindcentra. Dit aandachtspunt hangt natuurlijk samen met de hiervoor genoemde 

doorlopende leerlijn. 

 

- Logopedische screening kinderen bij start op Kindcentra 

Voor een betere diagnose en aanpak is het verstandig om kinderen bij de start op een Kindcentra logopedisch 

te screenen. In ieder geval bij die kinderen waar een gerede twijfel is over hun taalvaardigheid. 

 

- Voldoende gekwalificeerd personeel 

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt blijft het aan aandachtspunt of er voldoende gekwalificeerd 

personeel te werven valt om deze verbeteringen in het VVE-aanbod mogelijk te maken.  

 

 
Graag ontvangen wij een reactie op dit advies met daarbij informatie over het door u genomen besluit. 
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, themagroep Jeugd 
 
Datum, 17 november 2021 
 
 
 
Freke van der Esch 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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