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Geachte mevrouw Rots, 
 
Op 04 mei 2022 stelde u ons een aantal vragen over ontwikkeling en overgewicht van Vlaardingse 
kinderen. In deze brief vindt u onze reactie op uw vragen. 
 
Vraag 1 
Hoeveel kinderen maken nu gebruik van de peuteropvang in vergelijking met de situatie voor corona? 
Hoe ligt dat specifiek voor de peuteropvang in achterstandswijken? 
 
Antwoord 
Zie beantwoording vraag 3 
 
Vraag 2 
Hoeveel VVE-indicaties geeft het CJG nu af in vergelijking met de situatie voor corona? Als daar verschil 
tussen zit, hoe duidt u dit dan? Bent u bereid met het CJG te overleggen of bijsturing nodig is? 
 
Antwoord 
Het CJG indiceert jonge kinderen vlak voor hun tweede verjaardag op (risico op) met name 
taalachterstand. Jaarlijks ontvangen nu circa 340 kinderen in gemeente Vlaardingen deze indicatie. 
 

Indicaties 2018 2019 2020 2021  Totaal 

 327 328 290 346  1291 
 

     
Vanwege de pandemie zijn de cijfers in 2020 lager dan gebruikelijk. In verband met corona zijn de 
contactmomenten aangepast in 2020 en zijn zo’n 10-15% minder kinderen gezien. 
 
Halverwege het jaar 2021 zijn er weer meer kinderen geïndiceerd waardoor in totaal 346 indicaties in het 
gehele jaar 2021 zijn afgegeven. 
211 indicaties zijn afgegeven bij 14 maanden consult 
32   indicaties zijn afgegeven bij het peuterconsult  
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103 indicaties zijn afgegeven bij een extra contactmoment op initiatief van ons, de ouders, psz of anders.  
 
In totaal waren er op peildatum 31 december 2021: 
771 vve indicaties geldig in de gemeente Vlaardingen.  
Het hogere aantal totale indicaties komt vanwege het feit dat de geïndiceerde kinderen continu in- en 
uitstromen. 
 
Vanwege het toegenomen aantal indicaties zitten wij weer op de juiste koers en is er geen bijsturing 
nodig. 
 
 
Vraag 3 
Hoeveel van de kinderen met een VVE-indicatie maakt gebruik van de voorschoolse educatie en hoe 
was dit voor corona? Als nu minder kinderen deelnemen, bent u dan bereid te overleggen met de 
opvang hoe dit verbeterd kan worden en hoe de gemeente daarbij kan helpen? 
 
Antwoord op vraag 1 en 3 
Onderstaand overzicht laat de aantallen peuters over het eerste kwartaal van de afgelopen jaren zien. 
2019 is een pre-Covid-jaar en 2022 is post-Covid-jaar. Omdat wij van onderstaande UN1EK-scholen 
over de meeste cijfers beschikken, zijn deze scholen voor dit onderzoek geselecteerd. 
 

 
 
Over de gehele linie kunnen we zien dat er een daling in het aantal peuters waar te nemen is. De daling 
in het aantal reguliere peuters is daarbij groter dan in het aantal peuters met een VVE-indicatie. In de 
achterstandswijken zijn er meestal meer VVE-geïndiceerde peuters. Deze peuters blijven goed bereikt 
en nemen deel aan het VVE-aanbod. Ook tijdens de corona-periode is er op diverse manieren 
ondersteuning geboden aan de (geïndiceerde) peuters: zowel via de kinderopvang/onderwijs dat 
geopend is gebleven als via huisbezoeken door Stichting Aanzet en overige alternatieve initiatieven 
vanuit kinderopvang en het onderwijs. 
 
Voorschoolse educatie (VE) wordt in Vlaardingen aangeboden op achttien peuterspeelzalen en veertien 
kinderdagverblijven. De toeleiding van indicatie naar een Voorschoolse voorziening wordt in de 
gemeente Vlaardingen verzorgd door Stichting Aanzet. Peuterconsulenten van Stichting Aanzet 
begeleiden ouders in de aanmelding van hun kind bij een VVE locatie. Zij leggen huisbezoeken af met 
oog voor taal- en cultuurverschillen en vormen een verbindende schakel in het realiseren van een warme 
overdracht. 
Indien er op locatie van een voorschoolse voorziening vastgesteld wordt dat er meer aan de hand is, 
wordt er terug verwezen naar het consultatiebureau. Er is ruimte om ook bij de overstap naar het 

UN1EK kinderopvang B.V. Q1  2019 Q1  2020 Q1  2021 Q1  2022 

VVE Regulier VVE Regulier VVE Regulier VVE Regulier

IKC Prins Willem Alexander 47 26 47 12 32 12 35 13

Peuterspeelzaal Bavinck 20 21 17 17 20 20 19 15

IKC/Peuterspeelzaal V. Kampen 19 26 18 24 21 20 17 14

Peuterspeelzaal Het Visnet 22 4 21 3 23 15 6

Peuterspeelzaal Het Klavertje 7 37 12 35 15 27 13 27

Peuterspeelzaal Ambacht 13 33 13 35 12 37 10 31

Peuterspeelzaal Het Spectrum 5 17 6 15 11 4 9 10

Totaal 133 164 134 141 134 120 118 116
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onderwijs voor specifieke casuïstiek een samenwerking tussen het consultatiebureau met bijvoorbeeld 
het samenwerkingsverband te laten plaatsvinden, of mogelijk nog beter in de samenwerking met 
bijvoorbeeld buurt/wijkteams die al bij een gezin bekend zijn. 
De indicering en de toeleiding laten geen significante afwijkingen zien. 
 
Vraag 4 
Hoe zijn nu de ontwikkelingsachterstanden van de kinderen aan het begin van de basisschool in 
vergelijking met de situatie voor corona? Hoe is dit specifiek voor de kinderen op scholen in de 
achterstandsbuurten? 
 
Antwoord 
Zie beantwoording vraag 5 
 
Vraag 5 
Heeft u informatie over de achterstanden aan het begin van de basisschool op scholen in 
achterstandsbuurten in Vlaardingen in vergelijking met andere steden? 
 
Antwoord op vraag 4 en 5 

  
Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/ 

Bovenstaand overzicht laat zien dat zowel peuters als basisschoolleerlingen in de gemeente Vlaardingen 
significant meer risico op onderwijsachterstand hebben dan gemiddeld elders in Nederland. 
 
Net als in de peuteropvang is er qua onderwijsachterstanden bij de basisschoolleerlingen weliswaar een 
verslechtering geconstateerd maar wordt de teruggang in het bereik, in de post-Covid-periode weer snel 
hersteld. Binnen het Nationaal Programma Onderwijs zijn gelden beschikbaar gesteld, aan zowel de 
onderwijsorganisaties PO en VO als aan de gemeenten voor de aanpak van onderwijsachterstanden als 
gevolg van corona. 
In het najaar van 2021 is er in samenwerking met de onderwijsorganisaties een plan opgesteld om deze 
(gemeentelijke) middelen te besteden. Inmiddels zijn de subsidie aanvragen daartoe aangeleverd bij de 
gemeente Vlaardingen, en momenteel loopt de procedure tot voorlopige beschikking van deze middelen. 
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Vraag 6 
Hebt u contact met JOGG en/of CJG over de informatie over de Vlaardingse kinderen en jongeren m.b.t. 
tot hun gewicht en gezondheid, zodat veranderingen gesignaleerd kunnen worden? Zo niet, bent u 
bereid dit te gaan doen om zo snel mogelijk deze informatie wel weer te krijgen? 
 
Antwoord 
Vlaardingen is een JOGG gemeente en vanuit die hoedanigheid is er contact met het landelijke JOGG 
bureau. De GGD voert eens in de vier jaar een gezondheidsmonitor uit onder jeugd en volwassenen. 
Hierbij krijgen zij informatie aangeleverd vanuit onder andere het CJG. De gemeente ontvangt de 
rapportages van de monitors waardoor er veranderingen in de tijd gesignaleerd kunnen worden. In 2022 
voert de GGD drie onderzoeken uit. Eén onderzoek bij ouders met een kind in de leeftijd van 0 tot en met 
12 jaar: Gezondheidsmeter Kinderen. Daarnaast is er een extra onderzoek onder jongvolwassenen, om 
de gevolgen van het coronavirus op hun gezondheid in kaart te brengen: Corona Gezondheidsmeter 
Jongvolwassenen. In het najaar volgt ook een extra meting bij volwassenen en ouderen. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, 
 
 
 
 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
drs. E. Stolk     drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 


