Vve- en onderwijsmonitor
Monitor: voor een efficiënte inzet van beschikbare middelen
Het realiseren van goed onderwijs en het terugdringen van onderwijsachterstanden is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen, instellingen en gemeenten. Goede en
vergelijkbare cijfers zijn nodig om verbeteringen te kunnen monitoren en met elkaar in gesprek te
gaan over beleidsdoelstellingen en prioriteiten. Op grond van monitorgegevens wordt duidelijk hoe
de beschikbare energie en geldstromen zo efficiënt mogelijk zijn in te zetten.
Monitor: basis voor gemeentelijk beleid
Het maken en onderhouden van resultaatafspraken over vve en onderwijs is niet vanzelfsprekend
en niet elke gemeente heeft hier ervaring mee. De CED-Groep heeft die ervaring wel en helpt
gemeenten bij de voorbereiding en evaluatie van hun onderwijsbeleid door vve- en
onderwijsmonitors.
Al enige jaren voert de CED-Groep voor diverse gemeenten vve- of onderwijsmonitors uit.
Hierdoor krijgen gemeenten antwoord op de meest relevante beleidsvragen rond voorschoolse
educatie en de staat van het onderwijs binnen hun gemeente.
Monitor: voor heldere beeldvorming
Een vve-monitor van de CED-Groep geeft een helder beeld van de feiten binnen de gemeente van
het bereik en het resultaat van vve, bijvoorbeeld het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt, de
taaltoetsresultaten van doelgroepkinderen in vergelijking met die van niet-doelgroep-kinderen en
het instroomniveau van de basisschoolleerlingen. Ook kan worden weergegeven welke vveprogramma’s worden gebruikt, wat het opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers is, hoe
de ouderparticipatie verloopt en dergelijke. In een meerjarige monitor kunnen dan ook trends en
ontwikkelingen in beeld gebracht worden.
Monitor: voor afstemming op de doelgroep
De resultaten uit de monitor zijn vertrekpunt voor verdere beleidsbepaling, bijvoorbeeld met
betrekking tot het doelgroepbereik, de kwaliteit van de vve en professionalisering. Ook
peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en basisscholen kunnen met de resultaten van de
monitor aan de slag. De monitor geeft aanknopingspunten hoe zij het (onderwijs)aanbod beter
kunnen afstemmen op de doelgroep.
Monitoren is maatwerk!
Uiteraard bepaalt iedere gemeente zelf welke aspecten en indicatoren zij in de monitor opnemen:
ons monitorwerk is dan ook maatwerk. In overleg met de gemeente, vve-partners en scholen
geeft de CED-Groep advies over de te meten indicatoren.
Goed monitoren is kennis óver en ván de praktijk
De CED-Groep heeft ruime ervaring met het (digitaal) verzamelen van toetsresultaten en andere
onderwijsgegevens, waarbij het streven altijd is dat de dataleveranciers (scholen,
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, enzovoort) zo min mogelijk worden belast.
Kosten
Een vve-monitor wordt op maat gemaakt. Hierdoor is de prijs afhankelijk van het aantal en type
vragen wat een gemeente beantwoord wil zien. Men kan denken aan een bedrag van zo’n
€ 30.000,00 per jaar voor een veelomvattende vve-monitor.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lenie van den Bulk: l.vandenbulk@cedgroep.nl

