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Onderwerp

Toekomst peuterspeelzaalwerk in Wormerland

Gevraagde beslissing

1. De notitie“Samen vooruit: gemeentelijk beleidskader vooren vroegschoolse voorzieningen in Wormerland” vast te
stellen
2. De specifieke subsidieregels peuterspeelzaalwerk
Wormerland 2011 vast te stellen.

Bevoegdheid

De raad stelt het beleidskader vast.

Inleiding en probleemstelling

In Juli 2010 is de wet Oké (Wet ontwikkelingskansen door
kwaliteit en educatie) aangenomen. De wet heeft betrekking op
de voorschoolse (speelzaalwerk en kinderopvang) en
vroegschoolse (eerste jaren van de basisscholen)
voorzieningen in de gemeente.
De wet stelt kwaliteitseisen aan het peuterspeelzaalwerk die
sterk lijken op de eisen voor kinderopvang van peuters (twee- en
driejarigen). Belangrijke kwaliteitseisen hebben bijvoorbeeld te
maken met de groepsgrootte (maximaal 16), aantal leidsters
(twee per groep), opleidingsniveau of een verplichte risicoinventarisatie op het vlak van gezondheid en veiligheid met de te
verwachten aanpassingen van de accommodaties . Deze eisen
vragen een professionali-sering van de speelzaalorganisaties
maar de krimp van het peuterspeelzaalwerk staat haaks op zo’n
professionalisering.
Naast het stellen van kwaliteitseisen draagt de wet aan de
gemeente op om invulling te geven aan educatie voor peuters,
met name waar in de lokale situatie van
ontwikkelingsachterstand sprake is of dreigt te ontstaan.
Het is primair aan de peuterspeelzaalorganisaties om aan de
hogere kwaliteitseisen te voldoen. Omdat dit het vermogen van
de speelzaalorganisaties te boven gaat en omdat de gemeente
een subsidiërende rol heeft, vindt het college dat de gemeente
hierin beleid moet ontwikkelen. Het college heeft over kwaliteit
en educatie heeft overleg gevoerd met de spelers in het veld: de
peuterspeelzalen, de kinderopvang, de basisscholen en de
jeugdgezondheidszorg.
Het bovenstaande is uitgemond in bijgevoegde notitie met als
titel “Samen vooruit: gemeentelijk beleidskader voor- en
vroegschoolse voorzieningen in Wormerland”.
Omdat de peuterspeelzaalbesturen de ontwikkelingen niet meer

aankunnen en op korte termijn de activiteiten willen stoppen en
overdragen aan de kinderopvang, is dit vraagstuk urgent te
noemen.
Oplossing

De notitie beschrijft de ontwikkelingen rond de wet Oké en de
voorschoolse voorzieningen en geeft oplossingen voor de lokale
situatie van Wormerland voor de nabije toekomst. De hoofdlijnen
van die oplossingen zijn als volgt:
•

Door de kosten van peuterspeelzaalwerk voor werkende
ouders onder te brengen onder het kinderopvangregime (de
kinderopvangtoeslag), kan de gemeente bestaand
subsidiebudget geheel richten op kinderen van nietwerkende ouders en op kwaliteitsverbetering.

•

Speelzaalwerk gaat in alle dorpskernen aangeboden worden
door professionele kinderopvangorganisaties met twee
professionele leidsters per groep van 16 kinderen.

•

Het werk voldoet aan de eisen die gelden voor de
kinderopvang.

•

Opvangkinderen en speelzaalkinderen komen in een
ongedeelde voorschoolse voorziening. Deze voorziening
wordt aan scholen verbonden.

•

Alle kinderen –- zowel speelzaalkinderen als
opvangkinderen -- volgen in Wormerland samen een
programma voor voorschoolse educatie.

•

De jeugdgezondheidszorg verwijst taalrisicokinderen (waar
thuis niet of nauwelijks Nederlands wordt gesproken) en
kinderen die in een kwetsbare opvoedingssituatie verkeren
gericht door naar de voorschoolse voorziening.

•

De gemeente subsidieert 2 dagdelen van elk 3 uur per week
en 10 uur per week voor taalrisicokinderen

•

De ouders betalen eenzelfde ouderbijdrage als in 2010: €
2,46 per uur.

•

De gemeente subsidieert speelzaalkinderen tegen de
maximum kostprijs conform de regeling voor de
kinderopvangtoeslag a € 6,36 per uur minus de
ouderbijdrage.

•

De gemeente bekostigt bouwkundige aanpassingen in
gemeentelijke accommodaties en in scholen die volgens de
eisen van de kinderopvang noodzakelijk zijn wegens het
onderbrengen van de voorschoolse voorziening. De kosten
daarvan worden gedekt uit huurontvangsten. De gemeente
streeft daarbij naar een uniform huurtarief voor de betrokken
accommodaties. Schoolbesturen die ruimte in een school
verhuren, dragen een kaal huurgedeelte aan de gemeente
af.

Met deze invulling blijft peuterspeelzaalwerk behouden en kan
met bestaand budget de nodige kwaliteitsverbetering tot stand
komen.

Meetbare doelstellingen/output

Er ontstaat bij elke school (in elke dorpskern) een voorschoolse
voorziening met kinderopvang/
speelzaalwerk. Er is daar voor alle peuters een educatief
programma dat intensief is voor taalrisicokinderen.
Het werken met peuters en accommodaties voldoen aan de
eisen van de kinderopvang.
Er komt een inventarisatie van noodzakelijke aanpassingen van
accommodaties, de kosten en de dekking ervan.

Beslag op middelen

De uitvoering van het beleidskader vindt plaats uit het
beschikbare subsidiebudget ad € 118.815,- en het specifieke
budget voor onderwijsachterstanden ad
€ 30.000. Kosten van aanpassing van accommodaties moet
plaatsvinden binnen beschikbaar komende middelen uit
huurinkomsten.

Evaluatie

In een subsidieovereenkomst worden afspraken gemaakt met de
uitvoerende instellingen.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

M. van den Hende
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2011,;
b e s l u i t:
1. De notitie “Samen vooruit: gemeentelijk beleidskader voor- en vroegschoolse voorzieningen in
Wormerland” vast te stellen;
2. De specifieke subsidieregels peuterspeelzaalwerk Wormerland 2011 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 14 december 2010.
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