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Eersel, 30 juni 2015

Betreft: advies inzake de evaluatie en actualisatie voorschoolse educatie gemeente Eersel

Geacht college,
U hebt ons verzocht om een advies uit te brengen over de evaluatie en actualisatie voorschoolse educatie
gemeente Eersel. U hebt hierover een presentatie gehouden in onze vergadering van 18 mei 2015 en daarna is
dit onderwerp besproken in onze vergadering van 29 juni jl.
Wij hebben allereerst enkele opmerkingen over de totstandkoming van deze evaluatie en vervolgens een
advies over het gekozen scenario.
Reactie op de totstandkoming van de evaluatie
De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op uitkomsten van een enquête ingevuld door ouders, waarbij de vraag is
of deze representatief zijn voor de hele doelgroep. De kans is aanwezig dat de respons het grootst was onder
ouders die wel gebruik maken van opvang en peuterprogramma. Wij vermoeden dat het percentage van
kinderen die geen gebruik maken van een voorziening in werkelijkheid hoger ligt. Het zou mooier zijn als de
evaluatie gebaseerd was op werkelijke cijfers. Dat zou voor wat betreft deelname aan peuterprogramma en
kinderdagverblijf mogelijk moeten zijn.
Overigens is tabel 2 moeilijk kloppend te maken voor wat betreft de percentages.
Advies m.b.t. de scenario’s
De WMO Adviesraad kan zich vinden in de keuze voor scenario 5. Gezien voorgaande opmerkingen vinden wij
vooral het onderzoek naar het bereik van ‘risicokinderen’ belangrijk.
Dit ook omdat we signaleren dat er gedurende de afgelopen jaren bezuinigd is door Zuidzorg op de
Consultatiebureauzorg en ook de GGD-bezoeken aan de basisscholen verminderd zijn.
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Wij staan ook zeer positief tegenover een eventuele deelname aan een pilot, gericht op de ontwikkeling van
integrale kindcentra (IKC’s).
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zijn graag bereid om desgewenst nadere toelichting te
verstrekken.
Met hartelijke groet,
Namens de WMO Adviesraad Eersel
P. Verbraak, voorzitter
R. Castelijns, secretaris
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