07-2019 Schriftelijke vragen CDA fractie betreffende statushouders en hun
peuters

Naar aanleiding van gesprekken die het CDA gevoerd heeft met organisaties
die peuteropvang aanbieden, is ons ter ore gekomen dat minder statushouders die in de gemeente
Aalten wonen hun kind naar de peuteropvang brengen dan voorheen. Ook wanneer een VVE
indicatie is afgegeven komen ouders niet altijd hun kind naar de peuteropvang brengen.
Raadsmededeling 128-2018 ondersteunt dit beeld.
Nooit ontwikkelt het brein zich meer zo snel als in de eerste vier levensjaren van een kind. Het is
daarom super belangrijk dat de basis, een stevig fundament, goed gelegd wordt. Er bestaat geen
grotere voorwaarde voor het je kunnen ontwikkelen tot een evenwichtig persoon. Preventie is een
groot goed en in die eerste vier jaar valt wat dat betreft de meeste winst te behalen. Alle belang om
hier veel aandacht voor te hebben.
Als mogelijke oorzaken voor de teruggang van het aantal peuters dat door statushouders naar de
peuteropvang gebracht wordt, wordt genoemd:
-

Het afschaffen van de mogelijkheid om via de gemeente een tolk te gebruiken om het
taalprobleem te doorbreken en verschillen in cultuur te kunnen uitleggen. Zo kunnen ouders
bijvoorbeeld denken dat de leid(st)ers van de peuteropvang niet goed zorgen voor hun kind,
doordat de peuteropvang hun verkouden kind toch naar buiten laat gaan en hun kind
daardoor weghouden van de peuteropvang,. In Nederland wordt het normaal gevonden om
een verkouden kind, warm gekleed, naar buiten te laten gaan, maar in veel culturen is het
juist gebruik om kinderen dan binnen te houden. Dit uitleggen, zonder elkaars taal te verstaan
blijkt bijzonder lastig.

-

Het niet of verminderd gebruik maken van een taalcursus binnen onze gemeente. Ouders
zouden door het hebben van meer keus, buiten onze gemeente op taalcursus gaan. Dit is
vaak ingegeven doordat ze weten dat een bekende bijvoorbeeld naar Doetinchem gaat en
hier positieve verhalen over heeft. Of doordat bij een taalcursus dichtbij iemand zit van een
andere bevolkingsgroep, een groep die in het land van herkomst niet geaccepteerd werd.
Breng- en haaltijden van de peuteropvang worden, door het bezoek van een taalcursus
verder weg, niet meer haalbaar.

-

Vervoersproblemen, door het niet hebben van een auto of fiets met kinderzitje moeten ouders
soms te ver lopen waardoor ze hun kind niet komen brengen.

Vragen:
1. Herkent het college bovenstaande ook als redenen voor het wegblijven van de kinderen van
statushouders bij de peuteropvang?
2. Zijn er andere redenen bekend?
3. Erkend het college de preventieve, ontwikkelingsstimulerende en integratiebevorderende
werking van de peuteropvang, zowel voor het kind als voor de ouders, juist ook bij de
statushouders?
4. Het OndersteuningsTeam is sinds kort bezig om de contacten met de
kinderopvang/peuteropvang aan te halen. Wij vinden dit een goede en belangrijke
ontwikkeling. Is het college bereid erop toe te zien dat deze ontwikkeling verder gestalte
krijgt?
5. Is het college bereid te bekijken welke actie nodig is om meer statushouders te bewegen om
hun kind naar de peuteropvang te laten gaan?
Alvast vriendelijk bedankt voor de antwoorden middels een raadsmededeling.
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