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Geachte heer, mevrouw,
Graag willen wij u informeren over het volgende;

In 2009 heeft de gemeente Wageningen de harmonisatie doorgevoerd van peuterspeelzaalwerk en de
kinderopvang. Er is het Spelenderwijs concept ontwikkeld. Spelenderwijs is een specifieke voorziening,
die grote verwantschap kent met de kinderopvangarrangementen, maar extra ontwikkelingsgerichte
begeleiding aan kinderen kan bieden. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en dit heeft het
doel kinderen de gelegenheid te geven zich kansrijk te ontwikkelen zodat zij daarna een goede start op
de basisschool kunnen maken. Binnen het Spelenderwijs concept is er ook ruimte voor niet VVE
kinderen van niet werkende ouders1.
Nu 5 jaar later vragen landelijke2 en politieke ontwikkelingen om een een blik te werpen op de
toekomst van de voor- en vroegschoolse educatie. In twee bijeenkomsten heeft de gemeente met alle
kinderopvanginstellingen, het basisonderwijs, de bblthk, welzijnsorganisatie Solidez, het
consultatiebureau, het Startpunt gesproken over de toekomst. Uit de bijeenkomsten is gebleken dat de
wens om VVE in een breder perspectief te plaatsen door alle partners wordt gedeeld. Het idee is om
een visie te ontwikkelen waarin het ‘Kind Centraal’ staat. Niet alleen voor kinderen met een VVE
indicatie maar voor alle kinderen van 0-13 jaar. We streven er gezamenlijk naar dat alle kinderen in de
leeftijd van 0-13 jaar zich optimaal op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.
Eerder genoemde partners gaan met elkaar een convenant ‘Kind Centraal’ tekenen om de
samenwerking kracht bij te zetten. Op dit moment zijn er meer partijen voornemens om aan te sluiten
(o.a. het Groene Wiel, vertegenwoordiging van ouders, Youké, t Venster en de verloskundigepraktijk
de Bakermat). Met nieuwe partners worden de komende 2 maanden gesprekken gevoerd. Met de
ondertekening van het convenant onderstrepen wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
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innovatie van het onderwijs, de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie in Wageningen
en gaan we de komende jaren samen actief aan de slag met de ontwikkeling en uitvoering daarvan.
Inhoud van het convenant
De gemeente Wageningen en haar partners streven ernaar dat alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 13
jaar een op hen toegesneden ononderbroken aanbod krijgen - op het gebied van spel, cognitieve en
sociaal emotionele ontwikkeling. Een integraal kindcentrum is de “stip aan de horizon”, het gewenste
eindbeeld. Het centrale uitgangspunt is dat de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit houdt in
dat organisatiebelangen ondergeschikt zijn aan de ontwikkeling van het kind. Een optimale
samenwerking tussen verschillende partners kan vorm krijgen door bundeling in één gebouw waarin
meerdere in de wijk aanwezige scholen, voorschoolse voorzieningen en andere partners samenwerken.
Dit is echter geen noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van een integraal kindcentrum.
Wanneer organisaties in nabijheid van elkaar werken kunnen kinderen in hun vertrouwde omgeving
blijven en hoeven niet telkens te verhuizen van de ene naar de andere plek. De overgang van
voorschool naar school verloopt haast ongemerkt. Kinderen die extra zorg geven of nodig hebben,
profiteren van een gemeenschappelijke aanpak. Omdat een integraal kindcentrum niet enkel opvang
en onderwijs aanbiedt, maar ook culturele activiteiten en sport krijgen de kinderen een brede
ontwikkeling mee. Een ander voordeel is dat door middel van de intense samenwerking er een
ononderbroken ontwikkelingslijn voor de kinderen kan worden gevolgd. Hierdoor krijgt het kind de
kans om zich optimaal te ontwikkelen. Het kind wordt van jongs af aan beter gevolgd. Hierdoor kan de
professional beter reageren op bijzonderheden en ontwikkelings-kansen.
Ouders en de partners zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en het goede verloop van de
onderwijsloopbaan van een kind. We streven naar een relatie waarbij wederzijdse
verantwoordelijkheden duidelijk zijn en het handelen sturen; ze worden niet alleen gedeeld, maar
vooral ook beleefd. Talentontwikkeling en het voorkomen en wegwerken van achterstanden heeft een
grotere kans van slagen als ouders betrokken zijn en zeggenschap hebben. Als ouders thuis
activiteiten met het kind ondernemen die aansluiten op de activiteiten van de (voor)schoolse
voorzieningen, dan heeft dit een positief effect op de ontwikkeling van de kinderen.
Een goede zorgstructuur moet gegarandeerd zijn. Er is een goede aansluiting met het Startpunt, de
schoolarts en het consultatiebureau. Dit biedt de mogelijkheid om ouders, wanneer dat nodig is, te
ondersteunen bij het opvoeden en gezond opgroeien van hun kinderen.

Samenvattend betekent dit dat we de volgende afspraken in een convenant willen opnemen;





Het basisonderwijs en de kinderopvangorganisaties in Wageningen werken volgens een
ontwikkelingsgerichte aanpak.
We creëren gezamenlijk een doorgaande ontwikkellijn voor elke leerling, met soepele
overdrachten en overgangen.
Er is sprake van een verbindende schoolcultuur; gemeente, het onderwijsveld en de
kinderopvang, de wijkcentra bevorderen actief burgerschap en sociale integratie voor kinderen.
Iedereen krijgt op school de ondersteuning die hij/zij nodig heeft; passend, tijdig en in een
integraal aanbod zonder overlap , breuken of gaten.

ons kenmerk
blad





BMbj/15.0102131
3/4

Ouders spelen een centrale rol in de ontwikkeling van hun kind. De ondersteuning op school en
in de thuis wordt op elkaar afgestemd. Ouders worden indien nodig ondersteund bij het nemen
van hun rol als primair verantwoordelijke voor de ontwikkeling van hun kind.
Het succes van de toekomst visie staat of valt met de kwaliteit van de professionals in
onderwijs en kinderopvang. We besteden met elkaar aandacht aan het niveau van de
professionals.
In iedere wijk bieden wij een integraal aanbod aan voor kinderen van 0-13 jaar.

In het huidige Spelenderwijs concept kan op korte termijn al het een en ander verbeterd worden om te
zorgen dat we kinderen met een VVE indicatie nog beter kunnen begeleiden. Deze aanpassingen
worden in 2015 al doorgevoerd3.
In het najaar van 2015 organiseren we een 3e bijeenkomst met alle partners. In deze bijeenkomst
willen we het convenant met alle betrokken partijen ondertekenen en verder praten over de visie.
Uiteindelijk leggen we de visie ter besluitvorming voor aan de raad.
Relatie met het project beleidskader sociaal domein (SamenRedzaam+)
Uw raad heeft op 6 juli ingestemd met het plan van aanpak co-creatie beleidskader sociaal domein
(werktitel: SamenRedzaam+). Het project SamenRedzaam+ heeft als doel om eind 2016 een
geactualiseerd en geïntegreerd beleidskader sociaal domein ter vaststelling aan u voor te leggen. Dit
beleidskader heeft betrekking op alle beleidsdomeinen die nu staan beschreven in het MO-beleidsplan
en in het beleidskader Samen Redzaam; samen te vatten als preventieve en curatieve hulp en
ondersteuning.
Jeugdbeleid valt momenteel zowel onder maatschappelijke ondersteuning (preventief) als onder
Samen Redzaam (curatief). De te ontwikkelen visie Kind Centraal valt dan ook beleidsmatig onder het
nog te ontwikkelen beleidskader sociaal domein.
Gezien de relatie tussen Kind Centraal en de brede beleidsontwikkeling sociaal domein, wordt
procesmatig voor aansluiting gezorgd: de bijeenkomsten in het kader van de visieontwikkeling Kind
Centraal worden georganiseerd als onderdeel van het proces co-creatie SamenRedzaam+. Op deze
wijze kan worden voorkomen dat deelnemers aan beide processen worden overbelast door de diverse
overleggen/bijeenkomsten. Belangrijkste is echter dat op deze manier ook inhoudelijk afstemming kan
plaatsvinden tussen de ontwikkeling van de verschillende sociale beleidsdomeinen, wat de integraliteit
van het sociale beleid ten goede komt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Wageningen,
de secretaris,
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Bijlage 3 afspraken op korte termijn

de burgemeester,
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G.J.M. van Rumund

De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.

