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1. Aanleiding  
Op 15 december 2011 heeft de raad de beleidsnotitie “Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl” 
vastgesteld. Aanleiding voor dit nieuwe beleid was de komst van de Wet Oké 
(Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, verder Wet Oké) waaruit diverse 
verplichtingen voor de gemeente voortvloeiden. In het nieuwe beleid is ook de gemeentelijke 
taakstelling om op het peuterspeelzaalwerk € 250.000 te bezuinigen verwerkt.  
Het beleid is in goede samenspraak met de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen en de 
toenmalige kinderopvanginstelling Toerdeloo (nu Zo Kinderopvang en Buitenschoolse opvang ) 
vormgegeven. Met de inwerkingtreding van het nieuwe beleid in januari 2014 is een bezuiniging 
behaald van € 177.716. 
 
Bij besluitvorming over het nieuwe beleid is vastgesteld dat er in 2013 geëvalueerd zou worden .   

2. Leeswijzer  
Deze evaluatie is als volgt opgebouwd:  
In de hoofdstukken 3 en 4 wordt achtereenvolgens ingegaan op de verplichtingen vanuit de Wet 
Oké en de uitgangspunten die daaruit zijn voortgevloeid voor het nieuwe gemeentelijke beleid 
“Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl. In hoofdstuk 5 worden de landelijke ontwikkelingen op het 
gebied van het peuterspeelzaalwerk toegelicht. Hoofdstuk 6 worden de diverse 
beleidsafspraken in evaluerende zin belicht. In hoofdstuik 7 leest u in welke zin bijstelling van 
beleid noodzakelijk is. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 een korte samenvatting van de beslispunten 
benoemd die aan college en gemeenteraad voorgelegd worden.  

3. Verplichtingen vanuit de Wet Oké 
De belangrijkste verplichting vanuit de Wet Oké is dat kinderen met een risico op 
taalachterstand een voorschools educatief programma kunnen volgen in peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf. Op deze manier wil het kabinet educatieve kansen van jonge kinderen 
verbeteren en bevorderen zodat zij een goede posit ie hebben bij de start van het basisonderwijs 
en het vervolg van hun schoolloopbaan.  
 
De andere verplichtingen zijn puntsgewijs: 
A. Harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. 
B. Invoering van kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen.  
C. Vaststellen van een definitie voor “doelgroepkind”.   
D.  Bereiken van de doelgroepkinderen. 
E.  Maximale (lagere) ouderbijdrage voor doelgroepkinderen. 
F. Kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse educatie.  
G. Voldoende aanbod van voorschoolse educatie. 
H. Organisatie van een doorgaande leerlijn. 
I. Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.  

4. Uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl 
Voor het nieuwe peuterspeelzaalbeleid zijn in 2011 de onderstaande uitgangspunten 
vastgesteld: 
  Vergaande samenwerking van het peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang 

resulterend in de totstandkoming van samengevoegde voorzieningen (kindercentra) 
waarbij peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zijn geïntegreerd.  

  Het peuterspeelzaalwerk heeft een nadrukkelijke taak in de preventie, signalering en 
daadwerkelijke bestrijding van onderwijsachterstanden. 

  Vanaf 2014 is er één overkoepelende organisatie waaronder het gehele 
peuterspeelzaalwerk in Steenbergen valt.  

  Subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk vindt vanaf 2014 plaats aan één 
overkoepelende organisatie. 
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 Voor subsidiëring van het toekomstige peuterspeelzaalwerk worden de wettelijke 
vereisten leidend. 

  Het peuterspeelzaalwerk is zelf verantwoordelijk gesteld voor het genereren van 
alternatieve inkomsten uit samenwerking met de kinderopvang. 

  Peuterspeelzaalwerk en Thuiszorg West-Brabant moeten tot een sluitend systeem 
komen van signalering, verwijzing en toeleiding naar voorschoolse educatie.  

  Via de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) komen tot gestructureerd overleg tussen 
peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en basisscholen over voor- en vroegschoolse 
educatie, toeleiding, kwaliteitsbewaking en doorgaande leerlijn.  

5. Landelijke ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk 
 De Wet Oké heeft ertoe geleid dat er binnen peuterspeelzalen een kwaliteitsslag  
 gemaakt is, de voorschoolse educatie is geïntensiveerd, de kwaliteit van VVE is  
 versterkt en peuterspeelzalen en kinderopvang zijn meer naar elkaar toegegroeid.  
 Er zijn belangrijke stappen gezet, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering.  
 
 De tijd is nu rijp voor een volgende stap. Doel hierbij is om de pedagogische kwaliteit  
 van voorschoolse voorzieningen verder te versterken en overgebleven knelpunten voo r  
 de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zoveel mogelijk weg te  
 nemen. Het kabinet heeft hiervoor het Peuterplan ontwikkeld om tot een betere basis  
 voor peuters te komen.  
 De toekomst van de voorschoolse voorzieningen, “Naar een  betere basis voor  
 peuters” oftewel het zogenoemde Peuterplan van minister Asscher vormt hiervoor de  
 basis. De implementatie was voorzien in 2017. Vanaf 2017 zou er dan één nieuw  
 kwaliteitskader voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk gelden. 
 
 Recente informatie maakt duidelijk dat de kans gering is dat het kabinet de  
 besluitvorming over het Peuterplan in deze kabinetsperiode nog rond krijgt. Dit betekent  
 dat er in 2017 landelijk nog geen gelijke financieringsstructuur bestaat voor  
 kinderopvang én peuterspeelzaalwerk.  
  
 Het Peuterplan richt zich op: 
 1. Versterking van de pedagogische kwaliteit. 
     Kwalitatief goede  voorschoolse educatie levert een belangrijke bijdrage aan de  
     ontwikkeling van een kind. Die bijdrage valt of staat bij de professional op de groep  
     die over goede pedagogische vaardigheden moet beschikken.  
     Concrete acties :  - vakopleidingen worden verbeterd; 
    - werkzame pedagogisch medewerkers worden bijgeschoold; 
    - werken aan verhoging van het taalniveau van pedagogisch  
      medewerkers op de VVE groepen.  
 Het ministerie van OCW geeft aan dat mogelijk vanaf 2016 alle VVE-leidsters aan  
 het 3F taalniveau moeten voldoen. Of daar rijksgeld tegenover staat is nog niet  
 bekend. De gemeente Steenbergen ontvangt volgens de regeling voor de periode tot  
 1-1-2016 geen extra middelen en dus ook geen extra verplichting t.a.v. verhoging van  
 het taalniveau. 
    
 2. Één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen.  
     Met de Wet Oké is een stap gezet om de kwaliteitskaders van peuterspeelzaalwerk en  
     kinderopvang te harmoniseren door ook voor het peuterspeelzaalwerk een landelijk 
     kwaliteitskader te introduceren. Echter op punten bestaan er nog belangrijke  
     verschillen.  
 
 3. Één financieringsstructuur voor werkende ouders. 
         Het voorstel van het rijk wat financiering betreft is dat: 
     - Het Rijk verantwoordelijk is voor de kinderopvangtoeslag voor opvang van kinderen  
        van werkende ouders in de kinderopvang of een peuterspeelzaal.  
     - Gemeenten verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een aanbod voor  
       kinderen van alleenverdieners of niet-werkende ouders.  
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       Er vindt nog nader overleg plaats tussen het kabinet met de VNG over het  
       gemeentelijk aanbod aan peuters van alleenverdieners en niet-werkende ouders. 
      - Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende aanbod van  
        VVE van goede kwaliteit voor alle doelgroepkinderen. 
 
 Financieel 
 Als dekking voor het peuterplan wordt er geld overgeheveld van gemeenten naar het  
 Rijk. Het gaat dan om de decentralisatie-uitkering in het kader van de Wet Oké. Voor  
 Steenbergen gaat het om een bedrag van € 61.156.  
 

5.2. Maatregelen die per januari 2015 doorgevoerd moeten worden 
Vooruitlopende op de implementatie van het Peuterplan in 2017 worden er op korte ter mijn drie 
maatregelen doorgevoerd om de verschillen tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk weg 
te nemen. Het gaat om de volgende wijzigingen: 
 
1. Per januari 2015 worden de regels voor de beroepskracht-kindratio aangepast. In de dag- en  
    peuteropvang betekent dit dat in horizontale peutergroepen met tweejarigen tenminste 1  
    beroepskracht op 8 kinderen gaat gelden. Dat is nu tenminste 1 beroepskracht op 7 kinderen.  
    De peuteropvang groepen met 2 beroepskrachten die nu nog werken met maximaal 14  
    peuters kunnen vanaf 2015 maximaal 16 peuters plaatsen. Daardoor kan kostenvoordeel  
    ontstaan.  
 
2. Met ingang van 1 juli 2015 wordt het vierogenprincipe ook van toepassing op het  
    peuterspeelzaalwerk. Dit betekent niet dat er dan altijd twee volwassenen op de groep  
    moeten zijn, maar dat er afspraken gemaakt en nageleefd worden hoe medewerkers elkaar in  
    de gaten kunnen houden in de omgang met kinderen.  
 
3. Per 1 juli 2015 moeten beide voorzieningen enkele wijzigingen doorvoeren in hun  
    pedagogisch beleidsplan:  
    - wijze waarop beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere  
      problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij  
      ondersteuning kunnen bieden; 
    - de manier waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe groep.   

6. Evaluatie  
In deze evaluatie is nagegaan in hoeverre het peuterspeelzaalwerk maar ook de gemeente aan 
de eisen van de Wet Oké en het gemeentelijke peuterspeelzaalbeleid nieuwe stijl voldoet. Bij de 
evaluatie zijn ook de landelijke ontwikkelingen en nieuwe wetgeving betrokken. In hoofdstuk 7 
leest u waarin bijstelling van beleid noodzakelijk is.  

6.1  Voorwaarden waaraan is voldaan: 
 
A.  Invoering kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. 
De kwaliteitseisen hebben betrekking op het opleidingsniveau van leidsters, de groepsgrootte, 
de beroepskracht-kind-ratio, Verklaring omtrent gedrag voor het personeel, het pedagogische 
beleidsplan, de risico-inventarisatie en het instellen van een oudercommissie. Geconstateerd 
wordt dat de peuterspeelzalen in Steenbergen aan de vereiste voldoen.  
 
B. Bereiken van de doelgroepkinderen 
Doelgroepkinderen kunnen alleen een voorschools programma krijgen als ze ook daadwerkelijk 
een voorziening bezoeken waar voorschoolse educatie wordt geboden.  
Geconcludeerd kan worden dat via toeleiding door Thuiszorg West -Brabant, het inhoudelijk 
overleg van de Thuiszorg met de peuterspeelzalen en kinderopvang een groot aantal 
doelgroepkinderen wordt bereikt. Het aantal doelgroepkinderen dat bereikt wordt bedraagt 56 in 
juni 2014. Het wettelijk aantal dat bereikt moet worden is 12 doelgroepkinderen.  
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C. Kwalitatief hoogwaardig aanbod voorschools educatie 
De peuterspeelzalen bieden voorschoolse educatie van de vereiste kwaliteit. Dit houdt in dat er: 
-  tenminste vier dagdelen van ten minste 2.5 uur of 10 uur voorschoolse educatie aan  
   doelgroepkinderen wordt gegeven; 
-  minimaal één beroepskracht per 8 kinderen aanwezig is;  
-  het personeel voldoende bevoegd en geschoold is; 
-  een educatief programma wordt gebruikt dat aan de vereisten voldoet namelijk Puk en Ko;  
 
D. Voldoende aanbod van voorschools educatie 
De Rijksoverheid wil dat gemeenten een voorschools educatief programma aanbieden aan alle 
kinderen die dat nodig hebben. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelstelling van het Rijk dat 
er een dekkend aanbod (doelgroepbereik) van 100% behaald moet worden. Kanttekening hierbij 
is dat uiteindelijk de ouders beslissen of het kind naar een voorschoolse voorziening gaat.   
 
Steenbergen heeft volgens de wettelijke vereisten 100% bereik van de doelgroepkinderen.   
Het Rijk hanteert hiervoor de vuistregel dat het aantal doelgroepkinderen 75% is van het aantal 
kleuters van een gemeente met een leerlingengewicht.  
Steenbergen heeft 16 gewichtenleerlingen. Wettelijk moet de gemeente dus 12 doelgroep- 
kinderen bereiken.  
 
In de jaren 2012 en 2013 zijn er respectievelijk 18 en 23 doelgroepkinderen bereikt. Vanaf 2014 
kan aan 61 doelgroepkinderen een voorschools programma worden geboden. Op dit moment 
(juni 2014) worden er 56 doelgroepkinderen bereikt. Er is nog ruimte voor v ijf 
doelgroepkinderen. Wat betreft het bereik van doelgroepkinderen betekent dit dat de gemeente , 
boven op haar wettelijke taak, aan nog eens 49 doelgroepkinderen voorschoolse educatie 
aanbiedt.  
 
E. Organisatie doorgaande leerlijn  
Een doorgaande leerlijn voor doelgroeppeuters betekent dat zij een ononderbroken 
ontwikkelingsgang kunnen maken door het onderwijs van voor- naar vroegschool en daarna 
naar het Voortgezet onderwijs. In deze notitie gaat het om de doorgaande lijn van voor - naar 
vroegschool.  
Gemeenten moeten dit samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen 
organiseren. De gemeente Steenbergen heeft met genoemde partijen afspraken gemaakt om tot 
een warme overdracht van peuters van voorschool naar vroegschool  te komen.  
 
Een warme overdracht houdt in dat peuters  vanuit het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in 
goed overleg met de vroegschool worden overgedragen. In dat overleg wordt ieder 
doelgroepkind breed besproken zodat de vroegschool goed op de hoogte is van de ontwikke ling 
van het kind en de ontwikkelingslijn kan voortzetten (doorgaande leerlijn).  
 
Hiertoe sluiten de educatieve programma’s van voorschool (Puk en Ko) en vroegschool 
(Schatkist) inmiddels goed op elkaar aan. In de LEA bijeenkomsten (Lokaal Educatieve Agen da) 
wordt blijvend aandacht geschonken aan de doorgaande leerlijn.  
 
F. Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk  
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de kwaliteit van de 
kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Steenbergen voldoet hieraan via haar 
handhavingbeleid Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen. De GGD inspecteert de 
voorzieningen en toetst de kwaliteit van de voorschoolse educatie.  Geconcludeerd kan worden 
dat het kwaliteitsniveau van de voorschoolse voorzieningen in Steenbergen kwalitatief op orde 
is.   
 
G. Vanaf 2014 moet er  één overkoepelende organisatie voor peuterspeelzaalwerk zijn  
Ook deze voorwaarde is behaald. Op 1 januari 2013 is het bestuur van Stichting Jip en Janneke 
overgegaan naar het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen. Statutair bestaat 
Stichting Jip en Janneke nog, maar inhoudelijk, pragmatisch en administratief functioneert de 
stichting volledig onder het bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen.  
De beleidsdoelstelling om tot één aanspreekpunt en subsidierelatie voor het 
peuterspeelzaalwerk te komen is hiermee geëffectueerd.  
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H. Vaststellen definitie van doelgroepkind 
Het vaststellen van de doelgroepdefinities is feitelijk al gebeurd bij vaststelling van de 
beleidsnotitie Peuterspeelzaalwerk Nieuwe Stijl . In Steenbergen is gekozen om een brede 
doelgroepdefinitie vast te stellen die niet alleen gebaseerd is op taalachterstand. 
Bij de toeleiding van doelgroepkinderen door de Thuiszorg West-Brabant wordt deze definitie 
gehanteerd. Hierbij is het een voordeel dat ook regiogemeente dezelfde doelgroepdefinitie 
hanteren.  
  

6.1. Voorwaarden waaraan niet is voldaan 
 
I. Maximale (lagere) ouderbijdrage voor doelgroepkinderen 
Voor doelgroepkinderen dient wettelijk een lagere ouderbijdrage in rekening gebracht te 
worden. Voor de jaren 2012 en 2013 waren er respectievelijk 18 en 23 doelgroepkinderen. Aan 
deze kinderen is een educatief programma geboden van 4 dagdelen van 2,5 uur.  
Ouders betaalden 2 dagdelen en de gemeente heeft de andere 2 dagdelen gefinancierd.  
 
Vanaf 2014 kan aan maximaal 61 doelgroepkinderen voorschoolse educatie worden geboden. 
Bedoeling is dat de ouders van deze kinderen een ouderbijdrage van maximaal € 245,- per jaar 
betalen voor 4 dagdelen VVE van 2,5 uur. Dit blijkt in 2014 nog niet voldoende doorgevoerd te 
zijn. Met ingang van 2015 dient het peuterspeelzaalwerk hieraan volledig te voldoen.   
 
J. Harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 
Voorwaarde van de Wet Oké én het gemeentelijk beleid is om: 
Vergaande samenwerking tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang tot stand te  
brengen. Vanaf 2014 moet dit resulteren in samengevoegde voorzieningen voor 2 – 4 jarigen 
(integrale kindercentra). Dit met het oog op de synergetische opbrengst die daaruit te genereren 
zou zijn zowel inhoudelijk als financieel.  
 
Eind 2011 zijn gemeente, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang de ambitie aangegaan om de 
peutervoorzieningen binnen Steenbergen te harmoniseren. Inhoudelijk vormt dit geen enkel 
probleem. Het probleem doet zich voor dat, door gedaalde afname van kinderopvang vanwege 
de bezuinigingen, stijging van de eigen ouderbijdrage in de kinderopvang, steeds meer 
tweeverdieners die naar 1 verdiener gaan en de werkloosheid , de groepen niet meer gevuld 
raken. Samenwerking met de kinderopvang vraagt om een voldoende aantal kinderen bij die  
kinderopvang om een samenwerkingsverband exploitabel te maken. De onvolledig bezette 
groepen leiden nu echter tot een negatieve exploitatie. 
 
In 2012 heeft het peuterspeelzaalwerk samen met Toerdeloo gezamenlijke afspraken gemaakt 
op het gebied van methode van werken, financiën, huisvesting, werving, ouderbijdrage en 
imago. Echter door het faillissement van Toerdeloo en grote terugloop in de kinderopvang bleek 
dat doelstellingen niet gehaald konden worden en dat de continuïteit niet kon worden bereikt.  
De synergetische opbrengsten uit de harmonisatie bleven hierdoor achter. Tevens is door het 
faillissement van Toerdeloo een vordering van de stichting peuterspeelzalen op Toerdeloo open 
blijven staan1. 
 
Het peuterspeelzaalwerk geeft aan dat de ambitie om  tot vergaande samenwerking te komen 
was gebaseerd op de realiteit van 2011. Deze realiteit is de afgelopen jaren echter continue aan 
verandering onderhevig geweest.  
 
Op het terrein van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is er sprake van veel veranderingen  
zoals: 
 
 - financiële/economische wijzingen in de kinderopvangtoeslag, lagere deelname  
   kinderopvang door werkloosheid, wijzigende gezinsinkomens, inkomensafhankelijke  
   ouderbijdrage, CAO gerelateerde salariswijzigingen en inflatiecorrecties.  
 
    

                                                        
1 In 2013 en 2014 zijn er drie nieuwe vestigingen geopend (Pippi, Puk op het Podium in Steenbergen en Hummeltje in 
Kruisland). Met de realisatie en inrichting van deze locaties is een deel van de openstaande vordering 
gecompenseerd. 
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 - constante herijking van inhoudelijke inzichten: het vierogen principe, leidster-kind-ratio,  
   Brede school ontwikkeling, integraal kindcentrum, voor- en vroegschoolse educatie,  
     ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie, doorlopende leerlijnen en methodes van wer ken. 
 
 - wijzigingen van normen die het werk worden opgelegd. Deze normen worden continue  
   gecontroleerd aan de hand van subsidieverordening, GGD, Onderwijsinspectie,  
   accountants maar ook Belastingdienst en Pensioenfonds.  
 
 - Samenwerkingspartners en netwerken doen steeds meer en vaker een appel op de  
   peuterspeelzaal en de kinderopvangorganisatie als kennisdrager, partner en mede  
      beleidsmaker en uitvoeder.  
 
 - Qua bezetting van de peuterspeelzalen kan geconstateerd worden dat deze anderhalf  
   jaar geleden nog tanende was en er de laatste maanden (juni, juli, augustus 2014) sprake is  
     van een groeiende wachtlijst. Gelijkluidende beelden zijn ook herkenbaar in andere  
   gemeenten.   
 
 - In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat in de kinderopvang de buitenschoolse opvang  
       nog steeds goed bezet is, de dagopvang daarentegen nog iedere maand afneemt en de  
    gastouderopvang, vanwege de terugloop in de kinderopvang, stevig is toegenomen.  
 

6.2. Concluderend  
Uit de evaluatie blijkt dat het peuterspeelzaalwerk aan de meeste vereisten van het beleid heeft 
voldaan. De vereiste kwaliteit is op orde en staat niet ter discussie.  
 
Aan twee beleidsdoelen blijkt niet voldaan te zijn:  
- het in rekening brengen van een maximale ouderbijdrage voor doelgroepkinderen; 
- de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk met kinderopvang.    
 
Als gevolg van een ontoereikende harmonisatie zijn beleidsdoelen die in 2011 zijn geformuleerd 
niet gehaald. Mede om deze reden geeft de directie van de s tichting peuterspeelzalen aan dat 
zij de begroting 2014 niet sluitend krijgen. Het tekort bedraagt € 100.000.   
 
Uit de evaluatie mag eveneens geconcludeerd worden dat het peuterspeelzaalwerk, na 
faillissement van Toerdeloo, geen vergaande samenwerking heeft gezocht met de nieuwe 
aanbieder van kinderopvang in Steenbergen: Zo Kinderopvang en Buitenschoolse opvang . Dit is 
jammer en heeft in financiële zin mogelijk tot een negatiever beeld voor het 
peuterspeelzaalwerk geleid dan wanneer beide partijen de handen ineen geslagen hadden.  
 

6.2.1.   Oplossing korte termijn 
Voor de zeer korte termijn (november, december 2014) is aan het peuterspeelzaalwerk een 
voorschot van € 80.000 verstrekt op de subsidie 2015 om te waarborgen dat zij aan haar 
betalingsverplichtingen kan voldoen.  
 
Verlaging huisvestingskosten 
Om tot verlaging van kosten voor het peuterspeelzaalwerk te komen is eveneens gekeken of er  
financiële ruimte zit in de huisvestingskosten. Zo is bezien of verlaging van huur voor 
peuterspeelzaallocaties mogelijkheden biedt.  
Deze mogelijkheid blijkt echter niet tot een reële, structurele oplossing te leiden omdat er op 
deze manier weer tekorten ontstaan op de gemeentelijke begroting.  
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6.2.2.  Oplossing langere termijn 
Het is belangrijk om de ontstane situatie van het peuterspeelzaalwerk oftewel peuteropvang in 
Steenbergen structureel te verbeteren. Doelstelling daarbij is om tot exploitabele 
geharmoniseerde voorzieningen te komen. 
 
Bij deze oplossing blijven de onderstaande vastgestelde beleidsuitgangspunten van kracht: 
 
a. Subsidiëring peuteropvang gebeurt op basis van de wettelijke eisen  
   Concreet betekent dit dat er vanaf 2014 een jaarlijkse subsidie van € 234.179 op grond van  
   61 doelgroepkinderen beschikbaar wordt gesteld. Het Peuterspeelzaalwerk dient aan    
   maximaal het genoemde aantal doelgroepkinderen een kwalitatief verantwoord Voorschools  
   educatief programma te bieden.  
 
b. De organisatie voor peuteropvang dient zelf alternatieve inkomsten te genereren. 
 

6.2.3. Gemeentelijke visie 
De gemeentelijke visie is dat peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zich overwegend op 
eenzelfde doelgroep richten en het juist door vergaande samenwerking mogelijk wordt om tot 
kostenbesparing en exploitabele geharmoniseerde voorzieningen te komen.  
Hiermee wordt recht gedaan aan het gemeentelijk beleid om integrale kindercentra te realiseren 
en ontstaat een meer verantwoorde subsidierelatie en een passend aanbod voor peuteropvang.  
 
Het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang zijn bereid gevonden om een planopzet te maken 
om in Steenbergen tot exploitabele  peuteropvang te komen. Deze planopzet wordt eind maart 
2015 ingediend.   

7. Bijstelling peuterspeelzaalbeleid  
Als gevolg van de evaluatie, landelijke ontwikkelingen en nieuwe wetgeving blijkt bijstelling van 
het peuterspeelzaalbeleid op de onderstaande onderdelen noodzakelijk te zijn.  
 
A. Het peuterspeelzaalwerk dient te voldoen aan nieuwe wetgeving:  
 - per januari 2015 de beroepskracht-kind-ratio conform wettelijke vereisten wordt  
   vormgegeven; 
 - per 1 juli 2015 voldaan wordt aan het Vierogenprincipe; 
 - per 1 juli 2015 de vereiste wijzigingen door zijn gevoerd in hun pedagogische  
   beleidsplan  
 - vanaf  2016 nieuwe leidsters aangesteld worden op het 3F taalniveau. 
 
B. Het peuterspeelzaalwerk zal met ingang van 2015 aan ouders van doelgroepkinderen de  
 maximale ouderbijdrage in rekening moeten brengen en geen hoger bedrag.  
 
C. Realisatie van exploitabele geharmoniseerde voorzieningen voor 1-4 jarigen. Hiertoe zal  
 het peuterspeelzaalwerk vergaand samen moeten gaan werken met de aanbieder voor  
 kinderopvang in Steenbergen. Dit moet medio 2015 resulteren in een passend en  
 kwalitatief  verantwoord voorschools aanbod. 
 
   
  
.  
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8. Beslispunten naar aanleiding van de evaluatie 
 
  1. Vereisten Wet Oké   
  Het Peuterspeelzaalwerk Steenbergen continueert de kwaliteit van het  
  peuterspeelzaalwerk op grond van de wettelijke eisen van de Wet Oké ( zoals benoemd  
  in de punten A t/m H in deze evaluatie).  
 
  
  2. Voldoen aan de maximale ouderbijdrage voor doelgroepkinderen  
 Het Peuterspeelzaalwerk voldoet met ingang van 2015 volledig aan de vereisten om aan 
 ouders van doelgroepkinderen de maximale ouderbijdrage in rekening te brengen.  
 
 
  3. Bijstelling beleid n.a.v. nieuwe vereisten recente wetgeving 
    Het Peuterspeelzaalwerk voldoet aan de nieuwe wettelijke vereisten zodat : 
 - per januari 2015 de beroepskracht-kind-ratio conform wettelijke vereisten wordt    
   vormgegeven; 
 - per 1 juli 2015 voldaan wordt aan het Vierogenprincipe; 
 - per 1 juli 2015 de vereiste wijzigingen door zijn gevoerd in hun pedagogische  
   beleidsplan  
 - vanaf  2016 nieuwe leidsters aangesteld worden op het 3F taalniveau.  
 
 
  4.Planopzet voor exploitabele geharmoniseerde  peuteropvang  
     Het peuterspeelzaalwerk stelt samen met Zo Kinderopvang en Buitenschoolse opvang  
  een plan op om in Steenbergen tot exploitabele geharmoniseerde peuteropvang te  
  komen. Dit plan wordt eind maart 2015 ingediend. 
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BIJLAGE 1 Aantal peuters in 2011 en 2014 
 
 
Schema: Aantal peuters Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Steenbergen  
 

INSTELLING 

 

AANTAL 

PEUTERS  

[ 2 en 3 

JARIGEN) 

 

2011 

 

%  VAN  

TOTAAL 

AANTAL 

PEUTERS  

(455 peil 31-

12-2010) 

 

AANTAL 

PEUTERS 

[2-3 

JARIGEN 

 

2014 (sept.) 

 

%  VAN  

TOTAAL 

AANTAL 

PEUTERS  

(436 peil 31-

12-2013) 

 

Hummeltje Kruisland  

Pippi Steenbergen  

Blozekriekske Nieuw-Vossemeer  

Dobbelsteen Dinteloord  

Peuteropvang Nieuwe Veste  

Puk Podium 

Jip en Janneke  

 

Totaal 

 

 

  29 

  60 

  22 

  30 

    5 

  43 

  42 

 
231 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

22 

58 

27 

31 

19 

52 

38 

    

247  

 

 

 

Totaal peuterspeelzaalwerk  

 

231 

 

50,8 % 

 

247 

 

    56,6% 

 

Zo Kinderopvang  

Surplus Kinderopvang  

 

131 

  33 

 

 28,8 % 

 

131 

Vervallen 

 

    30% 

 

Totaal Peuterspeelzaal + 

Kinderopvang  

 

395 

 

86,8 % 

 

378 

 

    86,7 % 
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BIJLAGE 2 Verantwoording toeleiding doelgroepkinderen 
 
Verantwoording toeleiding doelgroepkinderen door Thuiszog West-Brabant  
 
 

2012 
 
Begroting januari tot en met december 2012 
 
Activiteit   Aantal   Uren   Kosten  
 
Toeleiding VVE  

  
18 kinderen  

   
  18 uur   

  
€ 1.620 

 
Structureel overleg  

 
6 peuterspeelzalen 

 
 10 uur  

 
€    900,- 

 
Structureel overleg  

 
5 kinderdagverblijven  

 
 14 uur  

 
€ 1.260  

 
Observaties  

 
4 kinderen  

 
 20 uur  

 
€ 1.800 

 
Instructie medewerkers  

 
 

 
   4 uur  

 
€   360,- 

 
Rapportage  

   
€   450,-  

 
Totaal  

   
€  6.390 

 
 
Realisatie januari tot en met december 2012 
 
Activiteit   Aantal   Uren   Kosten  
 
Toeleiding VVE  

  
28 kinderen  

   
  28 uur   

  
€ 2.520 

 
Structureel overleg  

 
PSZ/KDV 

 
  24 uur  

 
€ 2.160 

 
Observaties  

 
4 kinderen  

 
  10 uur  

 
€    900,- 

 
Instructie medewerkers  

 
 

 
   4 uur  

 
€    360,- 

 
Rapportage  

   
€    450,-  

 
Totaal  

   
€  6.390 

 
 
 

2013 
 
Begroting januari tot en met december 2013 
 
Activiteit   Aantal   Uren   Kosten  
 
Toeleiding VVE  

  
23 kinderen  

   
  23 uur   

  
€ 1.748 

 
Structureel overleg  

 
6 peuterspeelzalen 

 
 12 uur  

 
€    912,- 

 
Structureel overleg  

 
5 kinderdagverblijven  

 
 10 uur  

 
€    760,-  

 
Observaties  

 
4 kinderen  

 
 20 uur  

 
€ 1.520 

 
Instructie medewerkers  

 
nvt 

 
 nvt 

 
--------- 

 
Rapportage  

   
€   380,- 

 
Totaal  

   
€ 5.320 
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Realisatie januari tot en met december 2013 
 
Activiteit   Aantal   Uren   Kosten  
 
Toeleiding VVE  

  
28 kinderen  

   
  28 uur   

  
€ 2.128 

 
Structureel overleg  

 
PSZ/KDV 

 
  22 uur  

 
€ 1.672 

 
Observaties  

 
4 kinderen  

 
  20 uur  

 
€ 1.520  

 
Instructie medewerkers  

 
nvt 

 
   nvt 

 
--------- 

 
Rapportage  

   
--------- 

 
Totaal  

   
€  5.320 
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