**T.a.v beleidsambtenaar voorschoolse voorzieningen gemeente **

Onderzoek naar bereik voorschoolse voorzieningen
In opdracht van het ministerie van SZW en de VNG doet Bureau Buitenhek onderzoek naar het bereik
van voorschoolse voorzieningen in alle gemeenten in Nederland. Het doel van het onderzoek is om
inzicht te krijgen in het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat en de inspanningen
die gemeenten leveren om het bereik te stimuleren.
Zie ook https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijsachterstandvve/nieuws/decentralisatieuitkering-voorschoolse-voorziening-peuters -> als deze link niet werkt, gebruikt u dan copy-paste.

Aanpak en vraag aan u
In overleg met de VNG is een aanpak ontwikkeld waarbij gemeenten zo min mogelijk belast worden.
Concreet vragen wij van u het volgende:
a. het invullen van de witte velden in het bijgevoegde excel werkblad (Format Gemeente Monitor
Bestuursafspraken); retour aan movervoorde@buitenhek.nl voor 15 aug a.s.
b. het doorsturen van het bijgevoegde ‘vinklijstje JGZ’ naar uw contactpersoon voor de
gemeentelijke JGZ locaties voor uitvoering van het onderzoek in de 2e en 3e week van
september 2017.

Ad. a. Aan de hand van het ingevulde format zullen wij het gebruik van gesubsidieerde plaatsen
inventariseren bij de door u aangegeven aanbieders.
Aan de hand van de kinderopvangtoeslag-gegevens per gemeente wordt vervolgens ook het bereik
onder ouders met toeslagaanspraak in kaart gebracht.
Ad. b. Aan artsen / verpleegkundigen van de gemeentelijke JGZ locaties vragen wij gedurende 2
weken aan te vinken welke redenen ouders geven voor het niet gebruiken van voorschoolse
voorzieningen.
De ingevulde vinklijstjes kunnen per JGZ-locatie geretourneerd worden op het antwoordnummer
vermeld op het formulier of ingescand op info@buitenhek.nl
Wat kunt u van ons verwachten?
Met de VNG hebben wij afgesproken de resultaten per gemeente terug te koppelen en ter toetsing
aan u voor te leggen.
Zodra alle gegevens zijn verwerkt, ontvangt u daarom van ons een uitwerking met het bereik van
voorschoolse voorzieningen in uw gemeente.
Contactpersonen
Aanspreekpunt voor het onderzoek is Majorie Overvoorde. Vragen over het onderzoek kunt aan haar
voorleggen. (vakantie van 19/7 tm 18/7)
Zij is bereikbaar op movervoorde@buitenhek.nl. Aanspreekpunt bij de VNG is Petra Raaijen, zij is
bereikbaar op Petra.Raaijen@vng.nl.

