
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 17-10-2022

Betreft 
 Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2023-2026 en evaluatie vve 2018-2021 (12 
oktober 2022), Beleidsplan-voor-en-vroegschoolse-educatie-vve-2023-2026-en-evaluatie-vve-2018-
2021 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Arthur de Jong – Beleidsadviseur Onderwijs, 050-3677221, arthur.de.jong@groningen.nl 
Freek de Bos – bestuursadviseur (weth. Bloemhoff), 06-52307534, freek.de.bos@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het college wil de raad informeren middels een raadsvoorstel en een collegebrief over het beleid 
aangaande voor- en vroegschoolse educatie (vve). Met de collegebrief informeert het college de raad
over de uitkomsten van de eindevaluatie van het beleidsplan ‘Voor alle jonge kinderen gelijke kansen
2018-2021’. In de evaluatie worden de drie doelen van het beleidsplan geëvalueerd. Het betreft het 
bieden van een voorschools aanbod aan alle kinderen vanaf twee jaar, het zorgen voor een hoge 
kwaliteit van de voorzieningen en een goede aansluiting van het aanbod tussen voorschoolse 
voorzieningen en de scholen. In het beleidsplan 2023-2026 staat beschreven hoe het college het 
beleid met betrekking tot de genoemde drie doelen wil door ontwikkelen, waar nodig bijstellen en 
waar mogelijk uitbreiden. Met het plan presenteert het college haar voortgaande hoge ambitie om 
onze jonge kinderen een goede start te geven binnen de opvang en de eerste jaren van het 
onderwijs. 

Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Het betreft zowel de evaluatie als een nieuw beleidsplan. Dit nieuwe beleidsplan borduurt voort op 
het oude beleidsplan, waardoor er geen meningsvormende sessie nodig lijkt te zijn.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier: Onderwijs, Gemeente Groningen

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Jeugd-en-onderwijs-incl-passend-onderwijs/Onderwijs
mailto:freek.de.bos@groningen.nl
mailto:arthur.de.jong@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Beleidsplan-voor-en-vroegschoolse-educatie-vve-2023-2026-en-evaluatie-vve-2018-2021
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Beleidsplan-voor-en-vroegschoolse-educatie-vve-2023-2026-en-evaluatie-vve-2018-2021
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