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Voorwoord 
 
Een goed begin is het halve werk, een mooie titel voor een beleidsnota peuterspeelzaalwerk. Maar 
misschien kunnen we ook zeggen een goed begin vraagt om een goede voortzetting. Immers in onze 
gemeente kennen we al jaren het peuterspeelzaalwerk en dat heeft zich uitstekend ontwikkeld. Ik noem 
maar even hoe we met de Voor- en Vroegschoolse Educatie aan de slag zijn gegaan, of hoe er invulling 
is gegeven aan professionele leiding. Nu, anno 2010, is het moment om een volgende kwaliteitsslag te 
maken. Echter we hebben te maken met een hele andere omstandigheid dan tien jaar geleden. Op dit 
moment hebben we te maken met demografische ontwikkelingen die anders zijn, we leven in een tijd 
van financiële crisis en er wordt gesproken over bezuinigen. En toch hebben we kans gezien om tegen 
de stroom in een goede kwaliteitsslag te maken in het peuterspeelzaalbeleid. 
De wet O(ntwikkelingskansen) door K (waliteit) en E(ducatie) weten we op een goede wijze invulling 
te geven, waarbij iedereen de kansen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Ik ben er trots op dat we met 
deze nota in onze plattelandsgemeente het peuterspeelzaalwerk de impuls kunnen geven om door te 
ontwikkelen en vooral onze jonge inwoners de kans geven hun talenten te ontwikkelen. Ik besef dat er 
veel werk moet worden verzet en ik wil iedereen die aan de slag gaat met deze nota veel succes 
toewensen in dat mooie werk.  
 
Een hartelijke groet, 
 
Engbert van Esch 
Wethouder  
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1. Inleiding 
 
De eerste levensjaren van een kind zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de cognitieve, de sociaal-
emotionele en de motorische vaardigheden. De opvoeding door de ouders legt daarvoor de basis, maar 
ook de rest van de omgeving waarin het kind opgroeit is van belang. Gemeenten hebben een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun jongste burgers. Peuterspeelzalen spelen een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. Peuterspeelzaalwerk behoort tot het domein van 
de lokale overheid en wordt voor een groot deel bekostigd met lokale middelen. Dit in tegenstelling tot 
kinderopvang, waarvan de uitvoering aan de markt wordt overgelaten. 
 
In oktober 2001 verscheen in onze gemeente de notitie peuterspeelzaalbeleid ‘De kleine stap(t) in de 
goede richting’. Een notitie met veel aanbevelingen die serieus zijn opgepakt en ondertussen zijn 
gerealiseerd. Nieuwe ontwikkelingen, zowel landelijk als gemeentelijk, vragen om een aanpassing van 
het beleid.  
 
We noemen er hier enkele ter illustratie. In de nota komen we hier uitgebreid op terug: 
- De Wet kinderopvang stelt expliciet dat peuterspeelzaalwerk niet meer onder kinderopvang wordt 
gerekend. 
 
- Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waar ook het 
peuterspeelzaalwerk onder valt, heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen om op negen 
prestatievelden een samenhangend beleid te ontwikkelen en uit te voeren en hierop resultaten neer te 
zetten. 
 
- Er komt een landelijk kwaliteitskader voor peuterspeelzalen waarin wettelijk is vastgelegd aan welke 
eisen peuterspeelzalen moeten voldoen. Verder wil het kabinet het aantal kinderen dat met een 
taalachterstand aan de basisschool begint, terugdringen door alle kinderen die dat nodig hebben 
Voorschoolse Educatie aan te bieden. De basis is neergelegd in het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen 
door Kwaliteit en Educatie (OKE). Dit wetsvoorstel is 19 januari 2010 door de Tweede Kamer 
aangenomen en 6 juli 2010 door de Eerste Kamer.  
 
- Bij de behandeling van de Kaderbrief  2009 heeft de raad besloten geen extra middelen beschikbaar te 
stellen voor de gewenste kwaliteit (uitwerking wet OKE) van het peuterspeelzaalwerk. 
De raad heeft de volgende motie aangenomen: 
‘Doel moet worden bereikt binnen de middelen welke hiervoor door het rijk beschikbaar worden 
gesteld. Gestreefd moet worden naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de groepen. Sluiting van 
een locatie wordt daarbij op voorhand niet afgewezen’. 
 
- De gemeentelijke Structuurvisie Ooststellingwerf 2010-2020-2030 is 19 september 2009 vastgesteld 
door de raad. Niet alleen de uitgangspunten van deze visie maar ook de demografische ontwikkelingen, 
hebben invloed op het aanbod van peuterspeelzaalwerk in onze gemeente. 
 
- En niet te vergeten de gevolgen van de kredietcrisis. De rijksoverheid zal moeten bezuinigen zodra de 
economische omstandigheden dat toelaten. Omdat de gemeente financieel aan het rijk is verbonden, 
zullen ook wij een flinke stap terug moeten doen. 
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2. Evaluatie notitie peuterspeelzaalbeleid 2001 
 
In de beleidsnotitie ‘De kleine stap(t) in de goede richting’ worden negen aanbevelingen gedaan. In de 
afgelopen jaren zijn deze aanbevelingen allemaal gerealiseerd. Het betreft de volgende aanbevelingen: 
 
2.1.  Schaalvergroting 
2001 
De peuterspeelzalen zijn bij diverse besturen ondergebracht. Om het stijgende aantal taken van de 
peuterspeelzaalbesturen te kunnen verrichten wordt schaalvergroting of verregaande samenwerking 
aanbevolen. 
 
2010 
Alle peuterspeelzalen zijn vanaf 2005 ondergebracht bij de welzijnsinstelling stichting Scala. Dit 
betekent één bestuur, een managementteam, professioneel personeelsbeleid en een duidelijk 
omschreven pedagogisch- en ouderbeleid. 
 
2.2. Centraal aanspreekpunt 
2001 
Voor een goede verbinding tussen het peuterspeelzaalbeleid en het lokaal stimuleringsbeleid wordt een 
centraal aanspreekpunt aanbevolen. 
 
2010 
Er is een coördinator peuterspeelzaalwerk aangesteld die, naast het centrale aanspreekpunt, belast is 
met onder andere de volgende taken: 
- beleid ontwikkelen en implementeren; 
- organiseren van bijscholing en cursussen; 
- belangenbehartiger naar buiten. 
 
2.3. Van basisfunctie naar plusfunctie 
2001 
De basisfunctie, ontmoeten, spelen en ontwikkelen, wordt als uitgangspunt genomen. Aanbevolen 
wordt deze functie uit te breiden naar een plusfunctie. Dat betekent een uitbreiding van de basisfunctie 
met signalering, ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning. 
 
2010 
Alle peuterspeelzalen zitten momenteel op ambitieniveau 1; dat wil zeggen, spelen, ontmoeten, 
ontwikkelen en signaleren. Op vier van de acht peuterspeelzalen wordt met het Voor- en 
Vroegschoolse Educatieprogramma Piramide gewerkt en wordt een tutor ingezet. Van 
ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning is in deze peuterspeelzalen dan ook zeker 
sprake. In de andere vier peuterspeelzalen wordt alleen met het materiaal van de Piramidemethode 
gewerkt. 
 
2.4. Naar betaalde bevoegde leiding 
2001 
Er werken nog drie peuterspeelzalen met vrijwilligers. Er wordt aanbevolen ook op deze 
peuterspeelzalen over te gaan op betaalde bevoegde leiding. 
 
2010 
Iedere peuterspeelzaal heeft minimaal één professionele leidster op de groep. Daarnaast vindt 
ondersteuning van een vrijwilliger plaats. 
 
2.5. Scholen van beroepskrachten i.v.m. signaleren achterstanden 
2001 
Aanbevolen wordt de peuterspeelzalen meer te betrekken bij het bestrijden en voorkomen van 
achterstanden. Daarvoor is scholing van beroepskrachten in het signaleren van mogelijke achterstanden  
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en andere knelpunten gewenst. 
 
2010 
Alle peuterleidsters hebben inmiddels de Piramidetraining gevolgd. Piramide is een landelijk erkend 
programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Regelmatig vindt er 
deskundigheidsbevordering plaats onder andere door deelname aan scholing van het landelijk project 
Vversterk. Dit project wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW). 
 
2.6. Subsidiëring salariskosten 
2001 
De salariskosten van de peuterleidsters worden voor 50% gesubsidieerd door de gemeente. De rest van 
de kosten wordt uit de ouderbijdrage vergoed. De peuterspeelzaal moet een betaalbare laagdrempelige 
voorziening zijn. Aanbevolen wordt om de salariskosten daarom voor 75% te subsidiëren. 
 
2010 
Door de schaalvergroting, de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk, de invoering van VVE 
en de invoering van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage is deze aanbeveling niet op deze manier te 
berekenen. De begroting (zie ook Hfdst. 6.) laat zien dat de inkomsten bestaan uit ongeveer 25% 
ouderbijdrage en 75% subsidie. 
 
2.7.  Harmonisatie ouderbijdrage 
2001 
De peuterspeelzalen vallen onder diverse besturen en ieder bestuur bepaalt de eigen ouderbijdrage.  
 
2010 
Door de schaalvergroting vallen alle peuterspeelzalen onder het bestuur van stichting Scala. De 
ouderbijdrage is niet alleen geharmoniseerd maar ook is sinds 2007 de inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage ingevoerd. 
 
2.8. Streven naar 100% bereik 
2001 
Uit de cijfers blijkt dat 78% van de peuters de peuterspeelzaal bezoekt. De inschatting wordt gemaakt 
dat daarnaast 7% gebruik maakt van kinderopvang. Op dat moment is er één instelling voor 
kinderopvang. Het streven is dat 100% van de peuters een peuterspeelzaal of instelling voor 
kinderopvang bezoekt. 
 
2010 
In volgende jaren is het aantal peuters dat de peuterspeelzaal bezoekt toegenomen. Uit de 
onderwijsmonitor 2005-2006 blijkt dat het percentage is gestegen naar 85%. 
Sinds 2005 is kinderopvang geregeld in de Wet kinderopvang. Deze wet gaat uit van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers. De wet regelt (het toezicht op) de kwaliteit 
en de financiering van de kinderopvang. Het ministerie van OCW is verantwoordelijk voor het 
kinderopvangbeleid. Vanaf 2007 is er een verplichte werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders 
kunnen via de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag ontvangen. Het gaat om werkende ouders en 
ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele 
kinderopvang. 
Steeds meer kinderen maken gebruik van kinderopvang. De laatste jaren is dan ook een terugloop in 
het aantal peuters dat een peuterspeelzaal bezoekt waar te nemen. Uit de onderwijsmonitor 2008-2009 
blijkt dat 77,4% van de peuters tussen twee en een half en vier jaar de peuterspeelzaal bezoekt. 
Landelijk ligt dit aantal op 50%. Hoeveel kinderen in de leeftijd tussen twee en een half en vier jaar 
gebruik maken van kinderopvang is moeilijk te zeggen. Niet alle kinderen die op een instelling voor 
kinderopvang in Ooststellingwerf zitten, wonen in onze gemeente. Daarnaast gebeurt het ook dat 
kinderen gebruik maken van kinderopvang in de plaats waar de ouder werkt en die buiten de gemeente 
ligt. 
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2.9. Bij nieuwbouw normen kinderopvang toepassen 
2001 
Het belang van een goede huisvesting wordt onderkend en er wordt geprobeerd steeds meer oplossingen 
voor huisvesting te vinden in combinatie met andere functies, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs. 
Aanbevolen wordt om bij nieuwbouw en verbouw van peuterspeelzalen de normen uit de verordening 
kinderopvang van toepassing te verklaren op deze peuterspeelzalen. 
 
2010 
De peuterspeelzaal heeft in diverse dorpen een plek gevonden in een multifunctionele accommodatie. In 
de Wet kinderopvang, die per 1 januari 2005 is ingevoerd, wordt peuterspeelzaalwerk echter niet als een 
vorm van kinderopvang beschouwd. Daarom is bij de nieuwbouw rekening gehouden met de algemene 
eisen die aan gebouwen, hygiëne, arbeidsomstandigheden en dergelijke zijn gesteld en die in een wettelijk 
kader zijn vastgelegd. 
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3. Landelijke ontwikkelingen 
 
Om een duidelijke visie te kunnen neerzetten over de positie, het belang en de kwaliteit van het 
peuterspeelzaalwerk in de gemeente, is het van belang te kijken naar de landelijke ontwikkelingen in de 
afgelopen periode. 
 
3.1. Wet kinderopvang 
Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. Deze wet stelt expliciet dat 
peuterspeelzaalwerk niet meer onder kinderopvang wordt gerekend. Daardoor vervalt de grondslag om 
de Verordening Kinderopvang, die veel gemeenten hanteren, toe te passen op het peuterspeelzaalwerk 
in de gemeente. Door de invoering van de Wet kinderopvang wordt het onderscheid tussen 

peuterspeelzaalwerk en voorzieningen voor kinderopvang 
nog eens benadrukt. Kinderopvang is een private voorziening 
geworden. De financiering van kinderdagverblijven gebeurt 
door de ouders die hiervoor compensatie krijgen via de 
Belastingdienst. Gemeenten financieren alleen plaatsen voor 
ouders met een indicatie. Door het marktprincipe hebben de 
gemeenten in de praktijk weinig mogelijkheden om de 
kinderdagverblijven in hun gemeente aan te sturen. Dit 
bemoeilijkt de regie op samenhangend jeugdbeleid en het 
dragen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, 
toegankelijkheid en spreiding van voorzieningen. 
In 2010 wijzigt de Wet kinderopvang door de invoering van 
de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (zie 
3.4.). In de Wet kinderopvang worden nu ook de 
kwaliteitseisen met de bijbehorende 
handhavingsmogelijkheden voor peuterspeelzalen geregeld. 
De overige onderwerpen in de Wet kinderopvang, zoals de 
financiële tegemoetkoming voor ouders, gelden niet voor 
peuterspeelzalen. De nieuwe citeertitel van de Wet 
kinderopvang wordt gewijzigd in: ‘Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen’. 
 

3.2. WMO 
Het peuterspeelzaalwerk viel tot 1 januari 2007 wettechnisch onder de Welzijnswet 1994. De 
Welzijnswet is op de hiervoor genoemde datum opgegaan in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). De negen prestatievelden van de WMO komen grotendeels overeen met datgene waarvoor de 
gemeente reeds verantwoordelijk was op grond van de Welzijnswet en de Wet Voorziening 
Gehandicapten (WVG). De WMO impliceert derhalve niet dat de gemeente allerlei nieuwe 
voorzieningen (uitgezonderd hulp in de huishouding) tot stand moet brengen. In die zin vormt de 
WMO geen breuk met het verleden: in beginsel kan de gemeente alle activiteiten die zij voordien op 
grond van de uitvoering van de Welzijnswet en de WVG ondernam, continueren. 
Het peuterspeelzaalwerk speelt bij twee prestatievelden een belangrijke rol: 
1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten; 
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en  
    ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden. 
 
3.3 Bestuursakkoord  
Op 4 juni 2007 is het Bestuursakkoord rijk en gemeenten, getiteld ‘Samen aan de slag’, getekend. Als 
onderdeel van de kabinetsplannen verschijnt op 13 juli 2007 de beleidsbrief  ‘Samen spelen, Samen 
leren’. Hierin geeft staatssecretaris Sharon Dijksma aan dat het kabinet de ontwikkeling van kinderen 
van nul tot vier jaar centraal wil stellen, waarbij de taalontwikkeling van essentieel belang wordt 
gevonden. Het kabinet onderschrijft het belang van educatieve programma’s die kinderen in hun 
taalontwikkeling stimuleren. Alle kinderen die dat nodig hebben moeten aan deze vorm van educatie 
kunnen deelnemen. 
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In april 2008 wordt door staatssecretaris Dijksma en gemeenten een convenant ondertekend. Hierin zijn 
de volgende afspraken vastgelegd: 
- Gemeenten bieden alle kinderen die VVE nodig hebben een plaats aan. Gemeenten bepalen welke 

kinderen tussen twee en een half en vier jaar VVE nodig hebben. Het gaat minimaal om het aantal 
plaatsen dat overeenkomt met het aantal Voorschoolse doelgroepkinderen op basis van de 
gewichtenregeling zoals die in 2011 is ingevoerd. Op deze plaatsen nemen ook kinderen van 
inburgeringsgerechtigden en -behoeftigen deel aan VVE. 

- Gemeenten spannen zich in om op 1 augustus 2011 alle Voorschoolse doelgroepkinderen te 
bereiken met VVE, zowel via de kinderopvang als de peuterspeelzaal. Dit betekent ondermeer dat 
gemeenten de hoogte van de financiële bijdrage van ouders in het peuterspeelzaalwerk zodanig 
vaststellen dat dit voor die ouders geen financiële belemmering is om hun kind aan VVE te laten 
deelnemen. 

- Op plaatsen waar VVE wordt aangeboden, volgen doelgroepkinderen vier dagdelen per week een 
VVE-programma dat wordt verzorgd door gekwalificeerde leidsters. Gemeenten spannen zich in 
om VVE-programma’s te gebruiken waarvan de effectiviteit op de Nederlandse taalontwikkeling is 
bewezen. 

- Gemeenten spannen zich voorts in om de VVE-programma’s uit te voeren met een dubbele 
bezetting of een gunstige leidster-kindratio. 

 
3.4. De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) 
De afspraken die zijn gemaakt in het convenant tussen staatssecretaris Dijksma en gemeenten zijn terug 
te vinden in het wetsvoorstel OKE. Dit wetsvoorstel is 19 januari 2010 door de Tweede Kamer 
aangenomen en 6 juli 2010 door de Eerste Kamer. Het besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
Voorschoolse Educatie is in de Staatscourant van 22 juli 2010 gepubliceerd. De wet OKE en de 
basisvoorwaarden kwaliteit Voorschoolse Educatie treden op 1 augustus 2010 in werking. 
De wet OKE betekent een wijziging van drie bestaande wetten: de Wet kinderopvang, de Wet op het 
onderwijstoezicht en de Wet op het primair onderwijs. Het doel van de wet OKE is om voor jonge 
kinderen in peuterspeelzalen en kindercentra een veilige, stimulerende omgeving te creëren waarbij 
medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het Nederlands te signaleren en dat 
effectief aan te pakken. Dat gebeurt door middel van drie maatregelen:  
1. Een kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen door de wet- en regelgeving voor peuterspeelzalen 

zoveel mogelijk op één lijn te brengen met die voor de kinderopvang, bijvoorbeeld wat betreft de 
kwaliteitseisen en het toezicht op de kwaliteit. 

2. Het garanderen van de financiële toegankelijkheid van peuterspeelzalen. 
3. Gemeenten worden wettelijk verplicht een breder en beter aanbod van Voorschoolse Educatie 

(VVE-programma’s) aan te bieden aan doelgroepkinderen op peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven. 

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) moeten vanaf 1 augustus 2010 aan alle 
kwaliteitseisen voor Voorschoolse Educatie voldoen. Alle andere gemeenten krijgen uitstel tot 1 
augustus voor de eis dat er twee beroepskrachten op een groep van maximaal zestien kinderen zijn die 
tevens geschoold zijn in het werken met een VVE-programma. Ook krijgen deze gemeenten een jaar 
uitstel voor de eis dat er een VVE-programma wordt gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en 
de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
. 
3.4.1. Kwaliteitseisen en het toezicht op de kwaliteit 
Er zijn twee onderwerpen waarbij het kabinet heeft aangegeven hoe de kwaliteitseis moeten worden 
uitgewerkt. Het gaat om de leidster-kindratio en het opleidingsniveau van de leidsters. Deze zijn 
immers bepalend voor de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. Voor een goede ontwikkeling van 
kinderen is het van belang dat het opleidingsniveau van de leidsters voldoende is en dat niet te veel 
kinderen onder de hoede van een leidster worden gebracht. Uit dat laatste volgt een logische 
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 maximering van de groepsgrootte. Een wettelijk kader voorziet in het toezicht op en de handhaving 
van de kwaliteit van de peuterspeelzalen  
 
3.4.1.1. Leidster-kindratio 
Het kabinet heeft bepaald dat de leidster-kindratio voor peuterspeelzalen één op maximaal acht is. De 
groepsgrootte is maximaal zestien kinderen per groep. Er moet minimaal één beroepskracht op een 
groep staan. In het geval van Voorschoolse Educatie twee beroepskrachten. 
 
3.4.1.2. Opleidingsniveau 
Het kabinet heeft besloten dat er in de toekomst voor iedere peuterspeelzaalgroep tenminste één 
beroepskracht moet zijn met opleidingsniveau PW-3 (of equivalent, conform CAO). In 
peuterspeelzaalgroepen waar Voorschoolse Educatie wordt gegeven zijn er twee beroepskrachten op 
maximaal zestien kinderen. Voor het geven van Voorschoolse Educatie is een opleiding op minimaal 
PW-3 niveau nodig. Daarnaast moet de beroepskracht (na)scholing hebben gevolgd voor het werken 
met een VVE-programma. 
 
3.4.1.3. Toezicht en handhaving 
De landelijke kwaliteitseisen voor het toezicht op de kinderopvang, zowel in de Wet kinderopvang als 
in de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang, worden zoveel mogelijk van toepassing op de 
peuterspeelzalen zodat er zoveel mogelijk eenduidigheid in kwaliteit kan worden bereikt. Het toezicht 
wordt, net als bij de kinderopvang, uitgevoerd door de GGD.  
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de gesubsidieerde Voorschoolse 
Educatie op een peuterspeelzaal of kindercentrum aan de hand van het toezichtskader Voorschoolse 
Educatie. 
 
3.4.2. Financieel toegankelijke peuterspeelzalen 
Een  maatregel van het kabinet is dat peuterspeelzalen financieel toegankelijk blijven, vooral voor 
ouders die hun kind aan Voorschoolse Educatie deel laten nemen. De hoogte van de financiële bijdrage 
voor die ouders wordt maximaal vastgesteld op de hoogte van de bijdrage die ouders betalen voor 
kinderopvang. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de VNG om peuterspeelzalen toegankelijk te 
houden voor kinderen die niet aan Voorschoolse Educatie deelnemen. 
 
3.4.3. Breder en beter aanbod van VVE, verbetering van toeleiding 
Het kabinet regelt met de wet dat gemeenten een breder en beter aanbod van Voorschoolse Educatie 
gaan aanbieden, zowel in peuterspeelzalen als kindercentra. Bij VVE worden programma’s uitgevoerd 
die kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. De meeste programma’s zijn gericht op 
kinderen in de leeftijd van twee tot en met zes jaar. Onderzoek heeft aangetoond dat deze VVE-
programma’s effectief zijn in het wegwerken en voorkomen van onderwijsachterstanden als zij onder 
de juiste condities worden uitgevoerd. 
Veel kinderen beginnen de basisschool met een taalachterstand als thuis nauwelijks of slecht 
Nederlands wordt gesproken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat die taalachterstand nauwelijks 
valt in te halen en vaak juist groter wordt. En dit, terwijl het voor de ontwikkeling van kinderen en hun 
latere zelfredzaamheid in de maatschappij noodzakelijk is dat ze de Nederlandse taal goed beheersen. 
Een groter en beter aanbod van VVE is dus van belang om zoveel mogelijk kinderen te helpen om hun 
taalachterstanden in te lopen.  
Gemeenten stellen zelf de doelgroep voor Voorschoolse Educatie vast. Zij hebben daarin 
beleidsvrijheid, maar het moet uiteraard wel gaan om kinderen voor wie Voorschoolse Educatie is 
bedoeld. Dat zijn kinderen die een risico hebben op een taalachterstand in het Nederlands door een 
gebrek aan taalaanbod in hun omgeving. De gemeente heeft beleidsvrijheid om te concretiseren wie dit 
precies zijn. De kinderen met een risico op een taalachterstand in het Nederlands kunnen bijvoorbeeld 
gesignaleerd worden op basis van de omgevingsanalyse die instellingen voor de Jeugdgezondheidszorg 
(jgz-instellingen) in opdracht van de gemeente uitvoeren. Gemeenten kunnen echter ook bepalen dat 
het gaat om kinderen van ouders met een laag of zeer laag opleidingsniveau. 
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3.4.4. Samenwerking peuterspeelzaalwerk - kinderopvang 
In de Memorie van Toelichting van de OKE wetsvoorstellen staat dat gemeenten aard en tempo van de 
harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen bepalen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen is in 
bestuurlijk overleg tussen de VNG en het Ministerie van OCW afgesproken dat de VNG drie 
harmonisatiemodellen ontwikkelt die toepasbaar zijn op de lokale situatie. De modellen zijn handvatten 
voor gemeenten die op lokaal niveau samenwerking tussen de twee voorschoolse voorzieningen willen 
vormgeven. 
De modellen onderscheiden zich in de mate van samenwerking van de werksoorten 
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.  
 
Grofweg is een driedeling te maken van: 

Model 1 Lichte samenwerking. 
Model 2 Intensieve samenwerking. 
Model 3 Integraal kindcentrum. 
 

Bij model 1 (lichte samenwerking) werken een kinderopvangorganisatie en een organisatie voor 
peuterspeelzaalwerk samen op enkele onderdelen van het organisatorisch of pedagogisch beleid. Het 
model gaat uit van het verbeteren en egaliseren van de kwaliteit en, in een ideale situatie, om het 
uitvoeren van hetzelfde VVE programma. Met deze vorm van samenwerking wordt vooral bevorderd 
dat de voorzieningen profiteren van elkaars kracht en ervaring en meer op elkaar afgestemd raken. 
Personeel van de samenwerkende voorzieningen kan gezamenlijk geschoold worden. De organisaties 
blijven zelfstandig en de huisvesting blijft gescheiden. De samenwerking kan ook plaatsvinden in 
Brede Schoolverband. 
 
Model 2 ( intensieve samenwerking) gaat uit van gescheiden voorzieningen die samen optrekken in de 
uitvoering van het aanbod. Zij organiseren bij voorkeur een gedeeld (VVE)-programma voor de 
kinderen van het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Daarbij worden kinderen voor enkele 
dagdelen per week op de groep of locatie gemengd. Zo kunnen ouders en kinderen profiteren van de 
combinatie van opvang en educatie, ongeacht welke voorziening ze bezoeken, met een gelijk 
kwaliteitsniveau en vanuit een gedeelde pedagogische visie. De organisaties zorgen er zelf voor dat 
deze twee functies beschikbaar zijn, maar niet noodzakelijkerwijs in dezelfde locaties. Voorwaarde 
hiervoor is dat locaties vlak bij elkaar of in hetzelfde gebouw zitten. De organisaties blijven 
zelfstandig. Dit model biedt gemeenten een voor de hand liggende invulling van de wettelijke taak van 
100% VVE-aanbod indien de peuterspeelzalen te maken hebben met een teruglopend aantal peuters. 
Ook kan voor dit model gekozen worden met het oog op het behoud van de voorziening 
peuterspeelzaalwerk. 
 
Model 3 (integraal kindcentrum) voorziet in één ongedeelde voorziening waarbij opvang en educatie 
volledig geïntegreerd zijn. Kinderen worden opgevangen in een rijke leeromgeving waarin 
talentontwikkeling van (alle) kinderen het uitgangspunt is. Eén organisatie biedt alle opvang en 
educatie. Het aanbod kan flexibel zijn 
en afgestemd op de wensen en 
behoeften van ouders en kinderen. Het 
integraal kindcentrum heeft groepen 
waar kinderen van twee tot vier jaar 
gedurende twee à vier dagdelen per 
week kunnen samenspelen en groepen 
waar kinderen van nul tot vier jaar 
langer kunnen verblijven (tot een 
maximum van vijf hele dagen per 
week). Die groepen kunnen op 
verschillende manieren vorm krijgen.  
In een minimale variant krijgen alleen 
alle doelgroepkinderen een aanbod in 
het kindcentrum, waarbij de netto 
uurprijs voor ouders altijd even hoog ligt. In een maximale variant krijgen alle kinderen een gratis 
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aanbod van vier dagdelen. Dit laatste zal voorlopig voor de meeste gemeenten niet haalbaar zijn. Dit 
model zal zich dan ook stapsgewijs moeten ontwikkelen. Bijvoorbeeld: eerst een aanbod voor alle 
doelgroepkinderen in een ongedeelde voorziening. Dan een aanbod voor alle kinderen, en tenslotte de 
mogelijkheid vier dagdelen educatieve vorming gratis aan te bieden. 
 
Een gemeente kan beginnen met model 1 als eerste stap voor model 2 of 3. Model 1 kan ook op 
voorhand al een eindstation zijn. De modellen behoeven dus niet als fasen beschouwd te worden.  
 
3.5. Economische ontwikkelingen 
De kredietcrisis is de aanduiding voor een crisis op de financiële markten die in de zomer van 2007 
ontstond. De Nederlandse economie kwam als gevolg van de kredietcrisis in een forse recessie terecht. 
De financiële huishouding van overheden is door de kredietcrisis aanmerkelijk verslechterd. Als gevolg 
van de negatieve groei daalden de belastingopbrengsten, terwijl de uitgaven, door omstandigheden als 
stijgende werkloosheidsuitkeringen en kosten van reddingsoperaties, toenamen. Als gevolg hiervan 
steeg de overheidsschuld, uitgedrukt als percentage van het bruto nationaal product. De rijksoverheid 
zal flink moeten bezuinigen zodra de economische omstandigheden dat toelaten. Doordat gemeenten 
financieel aan het rijk zijn verbonden zullen ook zij een flinke stap terug moeten doen. 
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4. Lokale ontwikkelingen 
 
Niet alleen de landelijke ontwikkelingen zijn van belang voor het neerzetten van een duidelijke visie 
over de positie, het belang en de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente. De 
gemeentelijke ontwikkelingen spelen hierbij minstens zo’n belangrijke rol. 
 
4.1. WMO 
In het WMO beleidsplan 2008-2011 valt het peuterspeelzaalwerk onder twee domeinen. Het betreft: 
1. ‘Samen leven in buurt en dorp’: Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van 
dorpen, wijken en buurten (domein 1); 
2.  ‘Opgroeien en opvoeden’: Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met 
opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden (domein 2). 
 
Ad 1) Leefbaarheid heeft betrekking op de woonsituatie en woonomgeving van mensen en is daarmee 
een bij uitstek buurt- of dorpsgebonden verschijnsel. Leefbaarheid kan worden opgevat als het wonen 
en leven in een prettige en veilige buurt of dorp.  
Meer in het bijzonder gaat het bij leefbaarheid om het samenspel tussen: 
- De fysieke kwaliteit (de kwaliteit van de woningvoorraad, de woonomgeving en het 

voorzieningenniveau). 
- De sociale kenmerken (onderlinge betrokkenheid, sociale controle, de kwaliteit van buurtcontacten 

en vormen van burenhulp). 
- De veiligheid van de woonomgeving. 
De gemeente Ooststellingwerf gaat uit van buurt- en dorpsgericht werken, waarbij de burgers die daar 
wonen en leven primair zelf verantwoordelijk zijn voor het sociale klimaat, de leefbaarheid en de 
sociale samenhang. Het is aan de burgers om hun verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te 
ontplooien. De gemeente laat hen daarbij vrij en geeft hen daarbij desgewenst ondersteuning. 
 
Ad 2) De visie van de gemeente Ooststellingwerf op jeugdbeleid is: ‘De gemeente vindt het belangrijk dat 
kinderen en jeugd goed opgroeien en dat ze worden gestimuleerd in de zaken waar ze goed in zijn. Het 
beleid is erop gericht om de jeugd zo toe te rusten, dat ze zelfstandige en zelfredzame volwassenen worden’. 
Als doelstellingen voor het integraal jeugdbeleid van 0-23 jarigen gelden: 
- Het waarborgen van de rechten van het kind. 
- Een sluitende “wraparound” aanpak creëren voor jeugdigen van 0-23 jaar om maatschappelijke uitval 

onder jongeren te voorkomen. 
- Jeugd de kans geven om te doen waar ze goed in zijn. 
- Indien nodig ouders ondersteuning bieden bij het opvoeden van hun kinderen. 
- Voorkomen van achterstand en uitval van jeugdigen in het onderwijs. 
- Jeugd bewust maken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
In het WMO beleidsplan wordt aangegeven dat binnen het domein opgroeien en opvoeden, 
gerelateerd aan het peuterspeelzaalwerk, de gemeente zorgt voor: 
- Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en een doorgaande lijn naar het basisonderwijs. 
- De opvoedingsprogramma’s Opstapje (twee tot vier jaar) en Opstap (vier tot zes jaar). De 

programma’s hebben tot doel de onderwijskansen en de aansluiting  tussen thuis en de basisschool 
te verbeteren. Daarnaast hebben beide programma’s ook als doel de pedagogische omgang tussen 
ouders en kind te verbeteren. 

- Professioneel en kwalitatief hoogstaand peuterspeelzaalwerk. 
 
4.2. Structuurvisie 
Op 19 september 2009 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Ooststellingwerf 2010-2020-2030 
vastgesteld. In deze structuurvisie legt de gemeente Ooststellingwerf haar profiel voor de toekomst 
vast. De structuurvisie geeft op hoofdlijnen richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van de 
gemeente Ooststellingwerf. Hierdoor is voor iedereen duidelijk of bepaalde initiatieven binnen het 
beleid zullen passen. Het accent van de structuurvisie ligt op het verkennen van de mogelijkheden, het 
inspireren van de bewoners en het uitdagen van overheden, ondernemers en maatschappelijke  
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organisaties. De structuurvisie is niet alleen een bron van inspiratie maar beschrijft vooral de 
hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen in de gemeente Ooststellingwerf. 
 
4.2.1. Demografische trends 
Door voortgaande demografische trends, zoals vergrijzing en ontgroening, zal de 
bevolkingssamenstelling veranderen. Krimpscenario’s laten zien dat groei van het inwonertal niet 
langer vanzelfsprekend is. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in de 
gemeente. De ‘prognose Fryslân 2009-2030’ geeft aan dat het aandeel jongeren binnen de gemeente 
Ooststellingwerf de komende jaren met 5 tot 10% afneemt. Het zal op termijn waarschijnlijk niet meer 
mogelijk zijn om alle scholen (en peuterspeelzalen) in de gemeente open te houden. Het is van belang 
om deze ontwikkelingen te onderkennen en er vervolgens op te anticiperen. De vraag moet gesteld 
worden wat het minimum aantal peuters moet zijn om kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk te kunnen 
leveren. In het voorjaar van 2010 heeft stichting Scala besloten de peuterspeelzaal in Fochteloo te 
sluiten. Bij deelname van drie peuters kan men niet meer spreken van kwalitatief hoogstaand 
peuterspeelzaalwerk. 
Niet alleen uit de prognose van de provincie Fryslân, maar ook uit de analyse van onze eigen gemeente 
blijkt dat het aantal geboortes terugloopt. In de bijlagen wordt in de totaalgrafiek van Ooststellingwerf 
de situatie vanaf 1990 en de trend naar 2020 weergegeven. Ook is per gebied de situatie en de trend 
weergegeven. De daling is gemiddeld 1,8%. Daarnaast is in een grafiek de prognose weergegeven bij 
een daling van verschillende percentages. 
 
Voor de verdere uitwerking van de structuurvisie zijn, op basis van gesprekken en discussies met de 
stuurgroep, de gemeenteraad en in de dorpsgesprekken, de volgende keuzes gemaakt: 
Omdat het steeds lastiger zal worden alle voorzieningen in de dorpen in stand te houden, gaan de 
dertien dorpen nauwer samenwerken om de voorzieningen te delen. Deze samenwerking heeft als doel 
om voor de leefbaarheid in de dertien dorpen de kwaliteit van de basisvoorzieningen, zoals school, 
dorpshuis en sportvoorzieningen, te waarborgen. 
 
4.2.2. Deelgebieden 
De toekomstige ontwikkelingen in Ooststellingwerf zijn toe te wijzen in een viertal overlappende 
deelgebieden. In elk van deze gebieden ligt de centrale kern Oosterwolde.  
Het eerste deelgebied is het agrarische landschap tussen De Tjonger en De Linde en tussen 
Oldeberkoop en Oosterwolde. Het betreft de dorpen Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Elsloo, 
Langedijke en Oosterwolde. 
Het tweede deelgebied is het recreatieve landschap tussen het Drents-Friese Wold en het 
Fochteloërveen en tussen Appelscha en Oosterwolde. Het betreft de dorpen Appelscha, Ravenswoud, 
Fochteloo en Oosterwolde. 
Het derde deelgebied wordt gevormd door de weg- en kanaaldorpen tussen Haulerwijk en Oosterwolde. 
Het betreft de dorpen Haulerwijk, Waskemeer, Haule, Donkerbroek en Oosterwolde. 
Het vierde deelgebied is de zone waarin de Opsterlandse Compagnonsvaart en de N381 liggen. Het 
betreft de dorpen Donkerbroek, Oosterwolde en Appelscha.  
Kijken we naar het voorzieningenniveau in de deelgebieden dan kunnen we Oosterwolde als de spil 
zien van alle deelgebieden; alle voorzieningen zijn hier aanwezig. De andere dorpen zijn, op grond van 
de hierboven genoemde deelgebieden, als volgt ingedeeld: 
1. Oosterwolde 
2. Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Elsloo en Langedijke. 
3. Appelscha, Ravenswoud en Fochteloo. 
4. Haulerwijk, Waskemeer, Haule en Donkerbroek. 
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4.2.2.1. Peuterspeelzalen in deelgebieden 
Momenteel zijn er acht peuterspeelzalen die verdeeld zijn over de vier deelgebieden. Per deelgebied is 
de verdeling en bezetting op dit moment als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  = peuterspeelzaal zonder VVE           = kinderdagverblijf 
 
  = peuterspeelzaal met VVE 
 
Gebied 1 - Oosterwolde  
- 1 peuterspeelzaal - 2 groepsruimten 
- 18 dagdelen beschikbaar - 18 dagdelen open 
 
Gebied 2 - Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Elsloo en Langedijke 
- 3 peuterspeelzalen - 3 groepsruimten (Oldeberkoop, Makkinga en Elsloo) 
- 27 dagdelen beschikbaar - 14 dagdelen open 
 
Gebied 3 - Appelscha, Ravenswoud, Fochteloo 
- 1 peuterspeelzaal - 2 groepsruimten (Appelscha) 
- 18 dagdelen beschikbaar - 10 dagdelen open 
 
Gebied 4 - Haulerwijk, Waskemeer, Haule en Donkerbroek 
- 3 peuterspeelzalen - 3 groepsruimten (Haulerwijk, Waskemeer en Donkerbroek) 
- 27 dagdelen beschikbaar - 19 dagdelen open 
 
De peuterspeelzalen in Oosterwolde, Elsloo, Appelscha en Haulerwijk zijn VVE-peuterspeelzalen. Dat 
betekent dat hier een derde dagdeel wordt aangeboden. 
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4.3. Professionalisering peuterspeelzaalwerk  
Er is veel geïnvesteerd in de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk. Iedere peuterspeelzaal 
heeft, op een groep van maximaal zestien kinderen, minimaal één professionele leidster met daarnaast 
ondersteuning van een vrijwilliger. Alle huidige peuterleidsters hebben de training van het Voor- en 
Vroegschoolse programma Piramide gevolgd. 
 
4.3.1. VVE in de peuterspeelzalen 
Sinds september 2001 krijgt onze gemeente extra middelen van het rijk voor de implementatie van 
VVE. Vanaf het schooljaar 2002-2003 wordt er met de Voor- en Vroegschoolse methode Piramide 
gewerkt. Een methode waarvan de effectiviteit op de Nederlandse taalontwikkeling is bewezen. In het 
hiervoor genoemde schooljaar is stichting Scala gestart met de scholing van de leidsters van 
peuterspeelzaal ’t Kwetternest in Haulerwijk en de leerkrachten van groep 1 en 2 van een aantal 
basisscholen. Inmiddels zijn alle beroepskrachten in de peuterspeelzalen getraind in het werken met 
Piramide en wordt deze methode op alle peuterspeelzalen gebruikt. De inzet van een tutor, o.a. voor de 
preteaching, is bij de methode Piramide van grote waarde. Verder stelt de Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) van de wet Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) per 1 augustus 2006 de voorwaarde 
dat de doelgroepkinderen in de Voorschoolse periode gedurende twaalf maanden minimaal drie 
dagdelen per week deelnemen aan Voorschoolse Educatie. Door vier van de acht peuterspeelzalen 
wordt aan deze voorwaarde voldaan. Het betreft: 
- peuterspeelzaal Nijntje in Oosterwolde 
- peuterspeelzaal ’t Kwetternest in Haulerwijk 
- peuterspeelzaal ’t Hummelhonk in Appelscha 
- peuterspeelzaal Pippeloentje in Elsloo. 
 
4.3.1.1. Breder en beter aanbod van VVE, verbetering van toeleiding 
In het kader van VVE-Maatwerk is er in september 2008 een werkbijeenkomst geweest met de 
bovenschoolse directies van de basisscholen, de coördinator peuterspeelzaalwerk, de locatiemanagers 
van de kinderopvang en de beleidsmedewerker van de gemeente. Deze werkbijeenkomst werd 
uitgevoerd door Sardes in opdracht van het ministerie van OCW. Uit deze bijeenkomst bleek een grote 
betrokkenheid van de deelnemers bij het thema en de bereidheid een actieve bijdrage te leveren aan de 
verdere uitwerking van VVE in Ooststellingwerf. Het besluit is dan ook genomen om verder te gaan als 
werkgroep VVE. Sardes is gevraagd een rol te spelen in de ontwikkeling van een Plan van Aanpak 
voor de periode 2010-2014.  
In goede samenwerking met de werkgroep VVE is alle beschikbare informatie verzameld en zijn alle 
wensen en eisen ter tafel gebracht. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het Plan van Aanpak 2010-2014 ‘Het 
jonge kind en de doorgaande lijn in Ooststellingwerf’. Dit Plan van Aanpak is 25 augustus 2009 door 
het college van BenW vastgesteld. 
Basis van het Plan van Aanpak is de volgende ambitie:  
‘In de periode 2010-2014 realiseren dat aan elk (jong) kind in de gemeente de mogelijkheden wordt 
geboden om de eigen talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarvoor worden door de professionele 
samenwerkende partijen, onder de regie van de werkgroep VVE en de gemeente Ooststellingwerf, op 
het gebied van zorg, opvang en educatie activiteiten ontwikkeld. Gelet op de goede resultaten van 
huidige inspanningen door partijen wordt daarbij voortgebouwd op de verworven kennis en 
vaardigheden en is er grote aandacht voor het borgen van de verworven kwaliteit en behoud van 
continuïteit. Vaststelling van de ambitie heeft als consequentie dat, eenmaal vastgesteld, elke actie, 
maatregel of plan zal moeten worden getoetst op de bijdrage die deze levert aan het bereiken van de 
ambitie. Daarbij moet altijd sprake zijn van een directe relatie tussen actie en ambitie. Het vaststellen 
van de ambitie betekent niet dat er geen hindernissen te nemen zijn of tegenslagen te verduren. Het 
gaat erom dat de partners zich een doel stellen dat het nastreven waard is en dat een kader biedt om 
maatregelen op hun bijdrage aan de doelbereiking te toetsen’.  
 
De werkgroep heeft voor het gestelde doel onder andere de volgende stellingen als streven 
geaccordeerd: 
- VVE is geen project maar een structurele, integrale aanpak die hoort tot de kerntaken van de 

betrokken partners. 
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- VVE in Ooststellingwerf gaat niet alleen over achterstanden maar over talentontwikkeling. 
- De doelgroep van het nieuwe beleid is elk kind waarvan de ontwikkeling van het aanwezige talent 

gebaat is bij stimulering. 
- Er moet een doorlopende vorm van screening en kindvolgsysteem zijn vanaf, in ieder geval, de 21 

maandscontrole bij het consultatiebureau doorlopend tot in het primair onderwijs. 
- Jaarlijks moet op een vast moment getoetst worden of alle, daarvoor in aanmerking komende, 

kinderen gebruik maken van het voor hen passende aanbod. 
- In de aanloop naar de nieuwe planperiode investeert Ooststellingwerf in passende en 

enthousiasmerende scholing van alle, bij de VVE betrokken, professionals die (gezamenlijk) 
nageschoold en voorbereid worden op wat gaat komen. Elke betrokken partij draagt naar vermogen 
bij aan de bekostiging c.q. uitvoering. 

 
4.3.2. Samenwerking peuterspeelzaalwerk - kinderopvang 
Ooststellingwerf telt vier locaties voor kinderopvang, die zijn gevestigd in de drie grootste dorpen van 
de gemeente: Oosterwolde, Haulerwijk en Appelscha. Drie locaties maken deel uit van stichting 
Speelwerk en één locatie valt onder de verantwoordelijkheid van Kids Casa B.V.. Door de deelname 
van de coördinator peuterspeelzaalwerk en de locatiemanagers van de kinderopvang aan de werkgroep 
VVE is er in 2008 een start gemaakt met de samenwerking die is gericht op: 
- Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. 
- Bereik van meer kinderen die extra steun nodig hebben bij hun (taal)ontwikkeling. 
- Het verhogen van de kwaliteit van de voorzieningen. 

Alle vier de locaties hebben aangegeven 
met VVE in de kinderopvang te willen 
gaan werken. Daarbij is de aansluiting met 
het peuterspeelzaalwerk gezocht. De 
locaties voor kinderopvang gaan, net als 
de peuterspeelzalen, werken met de VVE-
methode Piramide. Sinds dit schooljaar 
nemen de pedagogische medewerkers deel 
aan de Piramidetraining die wordt 
verzorgd door stichting Scala. 
Daarnaast maken twee locaties deel uit van 
een brede school waarin ook het 
peuterspeelzaalwerk participeert. De 
doorgaande leerlijn, het uitwisselen van 
informatie en het gezamenlijk organiseren 

van activiteiten heeft een positieve invloed op de samenwerking. 
De samenwerking komt overeen zoals deze in het Plan van Aanpak 2010-2014 is vastgelegd. Hierbij 
moet worden opgemerkt dat de samenwerking niet beperkt blijft tot die tussen peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang. In het Plan van Aanpak spelen de samenwerking met het primair onderwijs en de 
jeugdgezondheidszorg ook een belangrijke rol. 
Deze lichte samenwerking (model 1) kan ook een eerste stap zijn op weg naar een intensievere 
samenwerking (model 2). In relatie tot de structuurvisie (minder kinderen) en de brede 
schoolontwikkeling is intensievere samenwerking een reële optie. 
 
4.3.3. Toezicht op de kwaliteit 
De landelijke kwaliteitseisen voor het toezicht op de kinderopvang, zowel in de Wet kinderopvang als 
in de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang, worden zoveel mogelijk van toepassing op de 
peuterspeelzalen zodat er zoveel mogelijk eenduidigheid in kwaliteit kan worden bereikt. 
Vooruitlopend op de invoering van de wet OKE heeft de gemeente Ooststellingwerf meegedaan aan 
een pilot van de GGD. Alle peuterspeelzalen zijn september 2009 door de GGD geïnspecteerd. Omdat 
de wet nog niet van kracht is, worden de inspectierapporten gezien als een nulmeting. In de rapporten 
zijn aandachtspunten en geconstateerde gebreken beschreven bij de verschillende items. Er zijn 
inmiddels afspraken gemaakt met stichting Scala over het in orde maken van deze aandachtspunten en 
gebreken. 
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4.4. Accommodaties 
Op het gebied van de huisvesting van de peuterspeelzalen is er de afgelopen jaren nogal wat veranderd. 
Vier van de acht peuterspeelzalen hebben een nieuw onderkomen gekregen. Het betreft:  
- Peuterspeelzaal ’t Hummelhonk in Appelscha.  Met twee zalen heeft de peuterspeelzaal in 2003 

haar intrek genomen in een nieuwe accommodatie. Het gebouw is eigendom van woningstichting 
Actium. 

- Peuterspeelzaal ’t Kwetternest in Haulerwijk. Sinds juli 2006 maakt de peuterspeelzaal onderdeel 
uit van de brede school ‘De Samensprong’. De andere ‘bewoners’ in het gebouw zijn de openbare 
basisschool ‘It Twaspan’, christelijke basisschool ‘De Schalmei’, de bibliotheek, consultatiebureau 
JGZ, de speel-o-theek en het jeugdhonk. Verder participeren in de brede school Kindercentrum ‘De 
Vuurtoren’ en de afdeling Educatie van het Friesland College. Ook gereformeerde basisschool ‘De 
Rank’ participeert op diverse onderdelen in de brede school. 

- Peuterspeelzaal ‘Nijntje’ in Oosterwolde. De 
peuterspeelzaal heeft in oktober 2007 haar 
intrek genomen in het multifunctionele 
scholengebouw MFS Oosterwolde-Zuid. 
Medebewoners zijn openbare basisschool ‘De 
Boekhorst’, christelijke basisschool ‘In de 
Kring’, kindercentrum ‘De Boshut’ en ‘Meester 
Duisterhoutschool’ voor zeer moeilijk lerenden 
(ZML). 

- Peuterspeelzaal ‘De Boefkes’ in Waskemeer. 
Samen met openbare Daltonbasisschool 
‘Meester van Hasselt’ en christelijke 
basisschool ‘De Paedwizer’ is de 
peuterspeelzaal sinds 2007 gehuisvest in het 
multifunctionele scholengebouw MFS ‘De Boekebeam’. 

 
Twee peuterspeelzalen zijn gehuisvest in een dorpshuis. Het zijn:  
- Peuterspeelzaal ‘Peuterpret’ in Donkerbroek. 
- Peuterspeelzaal ‘Boemeltje’ in Makkinga. 
 
Er zijn ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van peuterspeelzaal ‘Pippeloentje’ in Elsloo 
en peuterspeelzaal ‘Berend Botje’ in Oldeberkoop. De plannen voor nieuwbouw van een 
multifunctionele voorziening, met daarin een prominente plaats voor de peuterspeelzaal in Elsloo zijn 
afgeblazen. De demografische ontwikkelingen, waarover in de structuurvisie wordt gesproken, zijn 
voor Elsloo ongunstig. Het aantal peuters loopt terug en de bouw van een nieuwe peuterspeelzaal is een 
onlogische investering. Wel komt er nieuwbouw voor peuterspeelzaal ‘Berend Botje’ in Oldeberkoop. 
Medebewoners van deze multifunctionele accommodatie worden de brandweer, de sporthal en het 
Sociaal Cultureel Werk. In 2011 wordt gestart met de bouw en de oplevering is gepland in 2012. Dit 
onder voorbehoud van de financiële haalbaarheid. 
 
4.5.  Bezuinigingen 
Bij de behandeling van de Kaderbrief 2009 heeft de raad besloten geen extra middelen beschikbaar te 
stellen voor de gewenste kwaliteit (uitwerking wet OKE) van het peuterspeelzaalwerk. 
De raad heeft de volgende motie aangenomen: 
‘Doel moet worden bereikt binnen de middelen welke hiervoor door het rijk beschikbaar worden 
gesteld. Gestreefd moet worden naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de groepen. Sluiting van 
een locatie wordt daarbij op voorhand niet afgewezen’. 
Er ligt een opdracht bij de organisatie om de komende jaren fors te bezuinigen. Het is niet ondenkbaar 
dat ook het peuterspeelzaalwerk betrokken wordt bij deze bezuinigingen. Immers de meeste middelen 
die door het rijk worden ingezet, zitten in het gemeentefonds en zijn dus niet gelabeld. De middelen die 
het rijk inzet voor de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk, de Voorschoolse Educatie en de financiële 
toegankelijkheid van de peuterspeelzalen worden bij de invoering van de wet OKE opgenomen in de 
Brede Doeluitkering en moeten dus specifiek voor dit doel worden ingezet. 
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5. Toekomstvisie 
 
Het is belangrijk voor de samenleving dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich optimaal te 
ontwikkelen. Er zijn echter situaties waarin kinderen wel de vermogens hebben om zich goed te 
ontwikkelen, maar niet de kans krijgen om die te benutten. Kinderen hebben bijvoorbeeld een verhoogd 
risico op taalachterstand als ze opgroeien in een omgeving waarin niet veel wordt voorgelezen, geen 
(taal)spelletjes worden gedaan en nauwelijks gesprekken gevoerd worden. Ook wanneer de ouders de 
Nederlandse taal niet goed beheersen, kan een kind een taalachterstand in het Nederlands oplopen. 
Deze achterstand kan de verdere schoolloopbaan negatief beïnvloeden. De peuterspeelzaal speelt in 
Ooststellingwerf een belangrijke rol bij het voorkomen en bestrijden van (cognitieve, sociaal-
emotionele en motorische) achterstanden bij peuters. De laagdrempeligheid en het algemene karakter 
van de voorziening wordt gezien als belangrijk uitgangspunt. Het is van groot belang dat het 
peuterspeelzaalwerk toegankelijk is en blijft voor kinderen uit alle milieus. 
 
5.1. Doelstelling peuterspeelzaalwerk 
Het peuterspeelzaalwerk heeft tot doel het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle 
kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende 
speelmogelijkheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van erkende VVE-programma’s. 
De volgende kerntaken worden daarbij onderscheiden: 
Ontwikkelingsstimulering 
Elke peuterspeelzaal heeft tot taak om de algehele brede ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren. 
Dit heeft betrekking op de motorische, sociale, emotionele, cognitieve, creatieve en taalontwikkeling. 
Volgen en signaleren 
Elke peuterspeelzaal heeft de taak ieder kind op een systematische, methodische wijze te volgen in 
zijn/haar ontwikkeling en welbevinden. En, indien daarvoor aanleiding is, zorg te dragen voor een 
gerichte signalering. 
Vormgeven doorgaande ontwikkelingslijn 
Een kerntaak is ook het vormgeven van een doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Concreet 
betekent dit: 
- Overdracht van gegevens over de ontwikkeling van een kind richting onderwijs en, indien gewenst 

naar andere bij het kind betrokken organisaties (met toestemming van de ouders). 
- Doorverwijzing als een kind meer hulp of ondersteuning nodig heeft dan binnen de peuterspeelzaal 

geboden kan worden (ontwikkelen van zorgroutes / afstemming van zorg kan dan wenselijk zijn). 
- Samenwerking en afstemming van aanpak en werkwijze met partners als onderwijs, kinderopvang, 

consultatiebureaus en andere organisaties. 
  
5.2. Kwaliteit peuterspeelzaalwerk 
Het peuterspeelzaalwerk in Ooststellingwerf voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die de wet OKE zijn 
verwoord. Dit betekent: 
- Aanbieden van verantwoorde opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het 

kind in een veilige en gezonde omgeving. 
- Verantwoorde opvang wordt getoetst aan de inzet van kwalitatief en kwantitatief personeel 

(groepsgrootte en opleidingseisen), de verantwoordelijkheidstoedeling (leidster-kindratio) en het 
pedagogisch beleid: 
o Voor iedere peuterspeelzaalgroep moet tenminste één beroepskracht staan met 

opleidingsniveau PW-3 (of equivalent, conform CAO). 
o De leidster-kindratio is één op maximaal acht kinderen. 
o De groepsgrootte is maximaal zestien kinderen per groep. 
o In het geval van Voorschoolse Educatie staan twee beroepkrachten op een groep van maximaal 

zestien kinderen. 
- Personeel is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag. 
- Schriftelijke risico-inventarisatie van de risico’s van de opvang van kinderen. 
- Mogelijkheid tot het stellen van regels over administratie om, zo nodig, monitoring mogelijk te 

maken. 
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- Informatieplicht aan ouders over beleid. 
- Voorschriften over de voertaal. 
- Een vorm van oudervertegenwoordiging, inclusief klachtenregeling. 
 
5.3. Opheffingsnorm 
De opheffingsnorm van de peuterspeelzaal wordt vastgesteld op zestien. Wanneer er minder dan 
zestien peuters op een peuterspeelzaal staan ingeschreven, zit deze peuterspeelzaal onder de 
opheffingsnorm. Dit betekent dat de peuterspeelzaal in aanmerking komt voor sluiting. Of er werkelijk 
wordt overgegaan tot sluiting is een bevoegdheid van de raad. Er kunnen gegronde redenen zijn om de 
peuterspeelzaal alsnog open te laten. Wanneer echter het aantal peuters op een peuterspeelzaal onder de 
acht daalt is er geen sprake meer van een goed pedagogisch klimaat en wordt er direct overgegaan tot 
definitieve sluiting. 
 
5.4. Aanbod Voorschoolse Educatie 
Alle kinderen die dat nodig hebben krijgen Voorschoolse Educatie aangeboden. Dit programma wordt 
aangeboden onder de volgende voorwaarden: 
- Er wordt gebruik gemaakt van een VVE-programma van bewezen kwaliteit (Piramide-methode). 
- Het programma wordt aangeboden gedurende vier dagdelen per week. 
- Er is voorzien in een intensieve begeleiding van kinderen. Twee beroepskrachten op maximaal 

zestien kinderen. 
- Beide leidsters zijn tevens tutor. 
- Er is voorzien in een gedegen trainingscomponent en het programma wordt verzorgd door 

gekwalificeerd personeel. 
- Voorschoolse Educatie wordt alleen aangeboden op peuterspeelzalen die worden bezocht door 

meer dan zestien kinderen. 
Bovenstaande wil niet zeggen dat op iedere peuterspeelzaal een aanbod is van Voorschoolse Educatie; 
wel dat er voldoende aanbod in de gemeente is. Dit aanbod zou zich dus kunnen beperken tot een paar    
peuterspeelzalen. Een verdere uitwerking van het aanbod Voorschoolse Educatie vindt u in hfdst. 6. 
 
5.4.1. Doelgroep Voorschoolse Educatie 
Tot nu toe komen alle kinderen die voldoen aan de wegingcriteria primair onderwijs en een VVE-
peuterspeelzaal (vier van de acht) bezoeken, in aanmerking voor een VVE-aanbod. Dit betekent drie 
dagdelen naar de peuterspeelzaal en ondersteuning van de tutor. Alle driejarige peuters op de VVE-
peuterspeelzalen worden getoetst en op grond daarvan komen ook de kinderen in aanmerking die niet 

aan de weging voldoen maar wel extra zorg nodig 
hebben. 
De ambities in het Plan van Aanpak, ‘In de 
periode 2010-2014 realiseren dat aan elk (jong) 
kind in de gemeente de mogelijkheden worden 
geboden om de eigen talenten optimaal te kunnen 
ontwikkelen.’ maken het noodzakelijk een nadere 
doelgroepdefinitie vast te stellen. 
Met betrekking tot de beschikbare middelen is 
vast komen te staan dat deze niet toereikend zijn 
om alle peuters in Ooststellingwerf een 
volwaardig VVE-aanbod te doen. Met 
volwaardig wordt bedoeld vier dagdelen en twee 
professionele leidsters op de groep. 
 

De werkgroep VVE heeft daarom gekozen voor de volgende optie: 
- Alle kinderen die voldoen aan de wegingcriteria primair onderwijs1 komen in aanmerking voor een 

VVE-aanbod. 
- Deze groep kinderen wordt aangevuld met kinderen die niet aan de weging voldoen maar wel extra 

zorg behoeven. Deze zorgbehoefte wordt bepaald op basis van indicering via twee stappen: 

                                                
1 Het gewicht wordt bepaald door het opleidingsniveau van de ouders. 
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- Door het consultatiebureau bij de reguliere screeningsmomenten. 
- Door de toetsing van alle drie jarigen die een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf   
   bezoeken. 

- Ook in latere leeftijdsfasen kunnen ontwikkelingsachterstanden worden geconstateerd. Het 
kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool zijn dan ook mogelijke signaleerders en 
verwijzers naar het VVE-aanbod. Dit geldt ook voor Stapmedewerkers en logopedisten. 

 
5.5. Sociale samenhang en leefbaarheid 
In gemeenten met kleine kernen, vooral in de zogenaamde krimpgemeenten, verdwijnt met het 
peuterspeelzaalwerk een voorziening die belangrijk is voor de sociale cohesie in buurten. Ook heeft het 
sluiten van de peuterspeelzaal vaak een negatief gevolg voor de instandhouding van de laatste 
basisschool in de buurt. Toch ontkomen we er niet aan om deze voorzieningen kritisch tegen het licht te 
houden. Belangrijke factor daarbij is de kwaliteit van de voorziening. Hierbij moeten we niet alleen 
denken aan de kwaliteit van het gebouw maar vooral ook de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. 
Er zal gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om de voorziening peuterspeelzaal met andere 
dorpen te delen. Gedeeltelijk gebeurt dit al want niet ieder dorp heeft een peuterspeelzaal terwijl, 
behalve in Nijeberkoop, wel in ieder dorp een basisschool aanwezig is. Peuters uit deze dorpen gaan 
vaak in een ander dorp naar de peuterspeelzaal maar gaan meestal wel weer in eigen dorp naar de  
basisschool. Het ontbreken van een peuterspeelzaal heeft dus niet altijd een negatief gevolg voor de 
instandhouding van de basisschool. 
Het besluit om een peuterspeelzaal te sluiten wordt niet zomaar genomen. Het sluiten van een 
voorziening roept bij de inwoners emotionele gevoelens op die we niet zomaar aan de kant kunnen 
schuiven. Ook moeten we er rekening mee houden dat, door sluiting van een peuterspeelzaal, ouders 
besluiten hun kind niet naar de peuterspeelzaal te laten gaan. Immers de peuterspeelzaal is, in 
tegenstelling tot het basisonderwijs, geheel vrijblijvend. We hechten echter wel grote waarde aan de rol 
die de peuterspeelzaal speelt in Ooststellingwerf bij het voorkomen en bestrijden van achterstanden bij 
peuters. Een voorstel tot sluiting moet dan ook goed geargumenteerd en weloverwogen worden 
genomen. 
 
5.5.1. Peuterspeelzalen per deelgebied 
In ieder deelgebied is nu één of zijn meerdere peuterspeelzalen aanwezig (zie ook 4.2.2.1.). 
Uitgangspunt moet zijn dat ieder gebied minimaal beschikt over één peuterspeelzaal. Voor gebied 1 en 
3 is dit nu al aan de orde. Anders ligt het bij de gebieden 2 en 4. In zowel gebied 2 als gebied 4 zijn drie 
peuterspeelzalen. In hfdst. 6 is de capaciteit per deelgebied berekend. Kijken we naar de 
capaciteitsbehoefte dan kunnen we in deze twee gebieden op dit moment volstaan met twee 
peuterspeelzalen. Sluiting van één peuterspeelzaal in deze gebieden is, op grond van goede 
argumenten, een reële optie. 
 
5.6. Intensieve samenwerking peuterspeelzaalwerk - kinderopvang 
De samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de kinderopvang wordt heel voorzichtig opgebouwd. 
Beide voorschoolse voorzieningen kennen immers ieder hun eigen ontstaansgeschiedenis en er bestaan 
soms aanzienlijke cultuurverschillen en verschillen in aanpak tussen de werkvormen. 
Er is in de gemeente Ooststellingwerf momenteel sprake van een lichte vorm van samenwerking 
(model 1) die gericht is op het uitvoeren van hetzelfde VVE programma. Met deze vorm van 
samenwerking wordt vooral bevorderd dat de voorzieningen profiteren van elkaars kracht en ervaring 
en meer op elkaar afgestemd raken. Personeel van de samenwerkende voorzieningen wordt 
gezamenlijk geschoold. Daarnaast vindt samenwerking plaats in brede schoolverband. 
Model 1 is geen eindstation maar, in nauwe samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, 
wordt gezocht naar vormen van intensievere samenwerking. Uitgangspunt daarbij is dat de 
samenwerking een duidelijke meerwaarde moet hebben en geen doel op zich is.  
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6. Uitwerkingsmodellen 
 
Voor het uitwerken van de diverse modellen is een aantal gegevens nodig dat eventueel vertaald wordt 
naar de structuurgebieden. De uitgewerkte modellen zijn gebaseerd op de huidige situatie (2010) en 
hebben betrekking op het aanbieden van VVE volgens de eisen van de wet OKE. 
 
6.1. Capaciteitsberekening  
De volgende gegevens zijn van belang: 
a. Het aantal kinderen dat in 2008 en 2009 geboren is. 
b. Daling aantal geboortes met gemiddeld 2%. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt (75%). Dit aantal is gebaseerd op gegevens uit de  
    onderwijsmonitor 2008-2009. 
d. Van het totaal van b. het aantal 2-jarigen. Deze peuters krijgen nog geen VVE programma  
    aangeboden en gaan dan ook maar twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. 
e. Van het totaal van b. het aantal 3-jarigen. In de meest ideale omstandigheid maken al deze 3-jarigen  
    vier dagdelen gebruik van de peuterspeelzaal. 
f. Het aantal benodigde dagdelen per groepsruimte. Maximaal kan een groepsruimte tien dagdelen  
    gebruikt worden. Uitgangspunt is aan te sluiten bij de openstelling van de basisscholen. Dit  
    betekent dat op de woensdagmiddag geen gebruik gemaakt wordt van de ruimte, tenzij er een  
    capaciteitsprobleem is. 
    De berekening is als volgt: 
    Aantal 2-jarigen x 2 dagdelen + aantal 3-jarigen x 4 dagdelen. 
    Het totale aantal gedeeld door 16 peuters (maximumaantal per groep) is het aantal maximaal  
    benodigde dagdelen. 
 
6.1.1. Capaciteitsberekening per structuurgebied in 2010 
Gebied 1 - Oosterwolde  
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 200. 
b. Daling niet van toepassing. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 150 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 75. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 75. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 28. 
 
Gebied 2 - Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Elsloo en Langedijke 
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 70. De verdeling is als volgt: 

- Oldeberkoop 31 
- Nijeberkoop   5 
- Makkinga 20 
- Elsloo   8 
- Langedijke   6 

b. Daling niet van toepassing. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 53 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 26. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 27. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 10. 
 
Gebied 3 - Appelscha, Ravenswoud, Fochteloo 
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 104. De verdeling is als volgt: 
     - Appelscha 92 
     - Ravenswoud   6 
     - Fochteloo   6 
b. Daling niet van toepassing 
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c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 78 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 39. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 39. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 15. 
 
Gebied 4 - Haulerwijk, Waskemeer, Haule en Donkerbroek 
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 120. De verdeling is als volgt: 
     - Haulerwijk 57 
     - Waskemeer 14 
     - Haule 13 
     - Donkerbroek 36 
b. Daling niet van toepassing. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 90 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 45. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 45. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 17. 
 
6.1.2. Capaciteitsberekening per structuurgebied in 2015 
Gebied 1 - Oosterwolde  
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 200. 
b. Daling met 20. Resteert 180. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 135 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 67. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 68. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 25. 
 
Gebied 2 - Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Elsloo en Langedijke 
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 70. 
b. Daling met 7. Resteert 63. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 47 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 23. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 24. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 9. 
 
Gebied 3 - Appelscha, Ravenswoud, Fochteloo 
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 104. 
b. Daling met 10. Resteert 94. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 70 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 35. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 35. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 13. 
 
Gebied 4 - Haulerwijk, Waskemeer, Haule en Donkerbroek 
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 120. 
b. Daling met 12. Resteert 108. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 81 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 40. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 41. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 15. 
 
6.1.3. Capaciteitsberekening per structuurgebied in 2020 
Gebied 1 - Oosterwolde  
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 200. 
b. Daling met 38. Resteert 162. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 122 (75%). 
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d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 61. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 61. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 23. 
 
Gebied 2 - Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Elsloo en Langedijke 
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 70. 
b. Daling met 13. Resteert 57. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 43 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 21. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 22. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 8. 
 
Gebied 3 - Appelscha, Ravenswoud, Fochteloo 
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 104. 
b. Daling met 19. Resteert 85. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 64 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 32. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 32. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 12. 
 
Gebied 4 - Haulerwijk, Waskemeer, Haule en Donkerbroek 
a. Het aantal geboortes in 2008 en 2009 is 120. 
b. Daling met 23. Resteert 97. 
c. Het aantal dat de peuterspeelzaal bezoekt is 73 (75%). 
d. Het aantal 2-jarigen dat twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt is 36. 
e. Het aantal 3-jarigen dat vier dagdelen de peuterspeelzaal kan bezoeken is 37. 
f. Het aantal benodigde dagdelen is 14. 
 
6.2. Gegevens doelgroepkinderen 
Op grond van de onderwijsmonitor 2008-2009 en het jaarverslag van stichting Scala zijn de volgende 
gegevens beschikbaar: 
- Aantal gewichtenkinderen in 2008 - 38 
- Aantal gewichtenkinderen in 2009 - 39 
- Gemiddeld aantal tutorkinderen2 VVE-peuterspeelzalen in 2008 - 65  
- Gemiddeld aantal tutorkinderen VVE-peuterspeelzalen in 2009 - 48 
 
6.3. Financiële gegevens 
Het peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd door stichting Scala. Voor 2010 ziet de begroting van 
stichting Scala voor het peuterspeelzaalwerk er als volgt uit: 
 
Uitgaven   Inkomsten  
Personele lasten structureel €  337.954  Subsidie gemeente €  297.856 
Personele lasten tutoren -    64.064  Subsidies MFA’s -      8.308 
Huisvesting -    57.542  Ouderbijdrage -  149.975 
Coördinatie en administratie -    55.484  Derde dagdeel -    24.794 
Organisatie -    26.193  Tutoren Piramide -    64.064 
Activiteiten -      9.340  Totaal €  544.997 
Afschrijving -      5.432    
Totaal €  556.009    
 
 
 
 

                                                
2 Kinderen die extra zorg krijgen van de tutor d.m.v. preteaching 
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- In het kader van het Lokaal Stimuleringsbeleid heeft de gemeenteraad prioriteit gegeven aan VVE. 

Voor de uitvoering van VVE zijn afspraken gemaakt met stichting Scala en de besturen van het   
basisonderwijs. De middelen die dit schooljaar voor VVE op de peuterspeelzalen worden ingezet 
(tutoren en derde dagdeel), zijn bij de uitwerking van de modellen meegenomen. 

- De middelen die het rijk voor de kwaliteitsverbetering van het peuterspeelzaalwerk heeft 
toegevoegd aan het gemeentefonds zijn ook meegenomen. De raad heeft in de 
begrotingsvergadering van 2009 dit bedrag van € 92.000 structureel voor het peuterspeelzaalwerk 
beschikbaar gesteld. 

- Om tot een goede berekening te komen wordt een uurprijs peuterspeelzaalwerk gehanteerd. Het  
  uurtarief is gebaseerd op de integrale kostprijs peuterspeelzaalwerk en bedraagt € 1.576 (incl. 

huisvesting, organisatiekosten enz.).  
- Het huidig beschikbare budget is uitgangspunt. 
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6.4. De zeven modellen 
 
Model 1 
- Alle peuterspeelzalen zijn VVE-peuterspeelzalen 
- Alle 2-jarige peuters gaan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. 
- Alle 3-jarige peuters kunnen vier dagdelen naar de peuterspeelzaal. 
- Alle 3-jarige peuters krijgen een VVE-aanbod met twee leidsters op de groep. 
 
Uitwerking: 
- Het aantal 3-jarige peuters (75%) in de vier gebieden bedraagt 176. 
- Dit aantal gedeeld door 16 kinderen in een groep betekent 11 groepen. 
- Deze 11 groepen gaan, in plaats van twee keer, vier keer naar de peuterspeelzaal. 
- Het aantal dagdelen wordt uitgebreid met 22. 
- De personele bezetting wordt uitgebreid met 264 uur: 
   - Een dagdeel is vier uur per leidster. De eerste twee dagdelen komt er één leidster bij. Een  
     uitbreiding van 22 dagdelen met een tweede leidster x vier uur is 88 uur. 
   - De twee dagdelen uitbreiding is ook met een dubbele bezetting. Dit betekent 22 dagdelen x acht   
     uur (twee leidsters  x vier uur) is 176 uur. 
 
Totale extra kosten     € 416.064 
Geschatte ouderbijdrage € 55.000 
VVE-middelen   -  88.854 
Rijksmiddelen   -  92.000 

-  235.854 
Tekort  op de begroting    € 180.210 
 
Voordeel 
- 100% aanbod en 100% bereik. 
- Alle 3-jarige peuters kunnen vier dagdelen naar de peuterspeelzaal en krijgen een VVE-aanbod. 
 
Nadeel 
- Er is een groot capaciteitsprobleem in Oosterwolde. 
- Niet alle ouders maken van het aanbod van vier dagdelen gebruik. 
- De maximale ouderbijdrage van de doelgroepkinderen is gelijk aan de bijdrage die ouders betalen  
  voor kinderopvang. Deze ouders worden gecompenseerd vanuit de Rijksmiddelen. Ouders van niet   
  doelgroepkinderen betalen de volledige ouderbijdrage voor vier dagdelen conform de  
  inkomensafhankelijke ouderbijdrage. 
- Geen optimale bezetting van de groepen. 
- Een tekort op de begroting van € 180.210. 
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Model 2 
- Alle peuterspeelzalen zijn VVE-peuterspeelzalen. 
- Alle 2-jarige peuters gaan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. 
- Alle 3-jarige doelgroeppeuters kunnen vier dagdelen naar de peuterspeelzaal. 
- Alle 3-jarige doelgroeppeuters krijgen een VVE-aanbod met twee leidsters op de groep. 
- Niet doelgroeppeuters kunnen gebruik maken van de resterende beschikbare ruimte in de groepen. 
 
Uitwerking: 
- Op iedere peuterspeelzaal is een aanbod van vier dagdelen. 
- Het aantal dagdelen wordt uitgebreid met 18 (9 groepen). 
- Het aantal kinderen dat gebruik kan maken van een VVE-aanbod is 144. 
- De personele bezetting wordt uitgebreid met 216 uur: 
   - Een dagdeel is vier uur per leidster. De eerste twee dagdelen komt er één leidster bij. Een  
     uitbreiding van 18 dagdelen met een tweede leidster x vier uur is 72 uur. 
   - De twee dagdelen uitbreiding is ook met een dubbele bezetting. Dit betekent 18 dagdelen x acht   
     uur (twee leidsters  x vier uur) is 144 uur. 
 
Totale extra kosten    € 340.416 
Geschatte ouderbijdrage € 45.000 
VVE-middelen   -  88.854 
Rijksmiddelen   -  92.000 
      - 225.854 
Tekort  op de begroting    € 114.562 
 
Voordeel 
- 100% aanbod en 100% bereik. 
- Alle 3-jarige doelgroeppeuters kunnen vier dagdelen naar de peuterspeelzaal en krijgen een VVE- 
   aanbod. 
- Ook een groot gedeelte van de 3-jarige niet doelgroeppeuters kan gebruik maken van een VVE-    
   aanbod. 
 
Nadeel 
- Niet alle ouders maken van het aanbod van vier dagdelen gebruik. 
- De maximale ouderbijdrage van de doelgroepkinderen is gelijk aan de bijdrage die ouders betalen  
  voor kinderopvang. Deze ouders worden gecompenseerd vanuit de Rijksmiddelen. Ouders van niet   
  doelgroepkinderen betalen de volledige ouderbijdrage voor vier dagdelen conform de  
  inkomensafhankelijke ouderbijdrage. 
- Geen optimale bezetting van de groepen. 
- Een tekort op de begroting van € 114.562 
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Model 3 
- In ieder structuurgebied is een VVE-peuterspeelzaal. 
- Alle 2 en 3-jarige peuters gaan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. 
- Alle 3-jarige doelgroeppeuters kunnen vier dagdelen naar een VVE peuterspeelzaal. 
- Alle 3-jarige doelgroeppeuters krijgen op de VVE-peuterspeelzaal een aanbod met twee leidsters op  
  de groep. 
- Niet doelgroeppeuters kunnen gebruik maken van de resterende beschikbare ruimte in de groepen. 
- Op de niet VVE peuterspeelzalen worden de 3-jarige peuters getoetst. 
- Wanneer doelgroeppeuters niet naar een VVE-peuterspeelzaal gaan, dan krijgen ze op de ‘eigen’  
   peuterspeelzaal ondersteuning (preteaching) van een tutor (vliegende keep). 
 
Uitwerking: 
- 100% aanbod 
- In ieder gebied van de structuurvisie is een aanbod van vier dagdelen. 
- Het aantal dagdelen wordt uitgebreid met 10 (5 groepen). 
- Het aantal kinderen dat gebruik kan maken van een VVE-aanbod is 80. 
- De personele bezetting wordt uitgebreid met 132 uur: 
   - Een dagdeel is vier uur per leidster. De eerste twee dagdelen komt er één leidster bij. Een  
     uitbreiding van 10 dagdelen met een tweede leidster x vier uur is 40 uur. 
   - De twee dagdelen uitbreiding is ook met een dubbele bezetting. Dit betekent 10 dagdelen x acht   
     uur (twee leidsters  x vier uur) is 80 uur. 
   - Vliegende keep (tutor) voor toetsing en tutoring op de overige peuterspeelzalen - 12 uur. 
 
Totale extra kosten    € 208.032 
Geschatte ouderbijdrage € 25.000 
VVE-middelen   -  88.854 
Rijksmiddelen   -  92.000 
      -  205.854 
Tekort  op de begroting    €     2.178 
 
Voordeel 
- 100% aanbod. 
- Alle 3-jarige peuters worden getoetst. 
- Alle 3-jarige doelgroeppeuters kunnen vier dagdelen naar een VVE-peuterspeelzaal en krijgen een  
  VVE-aanbod. 
- Wanneer ouders geen gebruik maken van dit aanbod dan krijgen deze doelgroepkinderen op de  
  ‘eigen’ peuterspeelzaal ondersteuning (preteaching) van een tutor (vliegende keep). 
- Bijna budgettair neutraal. Voor het tekort van € 2.178 moet een oplossing te vinden zijn. Voorwaarde  
   is wel dat het peuterspeelzaalwerk geen onderdeel van de bezuiniging mag zijn. 
 
Nadeel 
- Geen 100% bereik. 
- Voor een VVE-aanbod (vier dagdelen en twee leidsters op de groep) moeten ouders met hun peuter  
   naar een ander dorp reizen voor een VVE-aanbod. Niet iedere ouder  wil of kan van het VVE-aanbod  
   voor hun peuter gebruik maken. 
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Model 3a 
- Alleen op de peuterspeelzalen in Oosterwolde en Haulerwijk wordt VVE aangeboden. 
- Alle 2 en 3-jarige peuters gaan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. 
- Een aantal 3-jarige doelgroeppeuters kan vier dagdelen naar de VVE peuterspeelzaal. 
- Een aantal 3-jarige doelgroeppeuters krijgt op de VVE-peuterspeelzaal een aanbod met twee  
  leidsters op de groep. 
- Op de niet VVE peuterspeelzalen worden de 3-jarige peuters getoetst. 
- Wanneer doelgroeppeuters niet naar de VVE-peuterspeelzaal gaan, dan krijgen ze op de ‘eigen’  
   peuterspeelzaal ondersteuning (preteaching) van een tutor (vliegende keep). 
 
Uitwerking: 
- Het aantal dagdelen wordt uitgebreid met 6 (3 groepen). 
- Het aantal doelgroepkinderen dat gebruik kan maken van een VVE-aanbod is 48. 
- De personele bezetting wordt uitgebreid met 90 uur: 
   - Een dagdeel is vier uur per leidster. De eerste twee dagdelen komt er één leidster bij. Een  
     uitbreiding van zes dagdelen met een tweede leidster x vier uur is 24 uur. 
   - De twee dagdelen uitbreiding is ook met een dubbele bezetting. Dit betekent zes dagdelen x acht   
     uur (twee leidsters x vier uur) is 48 uur. 
   - Vliegende keep (tutor) voor toetsing en tutoring op de overige peuterspeelzalen - 18 uur 
- Gemiddelde kosten per uur (op jaarbasis) € 1.576. 
 
Totale extra kosten     € 141.840 
Geschatte ouderbijdrage € 15.000 
VVE-middelen   -  88.854 
Rijksmiddelen   -  92.000 
      -  195.854 
Overschot op de begroting    €   54.014 
 
Voordeel 
- Een overschot op de begroting van € 54.014. 
- Alle 3-jarige peuters worden getoetst. 
- Doelgroeppeuters die niet naar de VVE-peuterspeelzaal gaan krijgen op de ‘eigen’ peuterspeelzaal  
  ondersteuning (preteaching) van een tutor (vliegende keep). 
 
Nadeel 
- Geen 100% aanbod. 
- Geen 100% bereik. 
- Niet in ieder gebied van de structuurvisie is een aanbod van vier dagdelen. 
- Niet alle kinderen die dat nodig hebben krijgen Voorschoolse Educatie aangeboden. Dit is in strijd  
   met de toekomstvisie (hfdst. 5). 
- Ouders van doelgroepkinderen, die gebruik kunnen maken van het VVE-aanbod, moeten met hun  
   peuter naar Oosterwolde of Haulerwijk reizen. 
- Geen gelijke kansen voor een optimale ontwikkeling. 
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Model 4 
- In ieder structuurgebied is een VVE-peuterspeelzaal. 
- Alle 2 en 3-jarige peuters gaan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. 
- Alle 3-jarige doelgroeppeuters kunnen vier dagdelen naar een VVE peuterspeelzaal. 
- Alle 3-jarige doelgroeppeuters krijgen op de VVE-peuterspeelzaal een aanbod met twee leidsters op  
  de groep. 
- Niet doelgroeppeuters kunnen gebruik maken van de resterende beschikbare ruimte in de groepen. 
 
Uitwerking: 
- In ieder gebied van de structuurvisie is een aanbod van vier dagdelen. 
- Het aantal dagdelen wordt uitgebreid met 10 (5 groepen). 
- Het aantal kinderen dat gebruik kan maken van een VVE-aanbod is 80. 
- De personele bezetting wordt uitgebreid met 120 uur: 
   - Een dagdeel is vier uur per leidster. De eerste twee dagdelen komt er één leidster bij. Een  
     uitbreiding van 10 dagdelen met een tweede leidster x vier uur is 40 uur. 
   - De twee dagdelen uitbreiding is ook met een dubbele bezetting. Dit betekent 10 dagdelen x acht   
     uur (twee leidsters  x vier uur) is 80 uur. 
 
Totale extra kosten     € 189.120 
Geschatte ouderbijdrage € 25.000 
VVE-middelen   -  88.854 
Rijksmiddelen   -  92.000 
      -  205.854 
Overschot op de begroting    €   16.734 
 
Voordeel 
- 100% aanbod. 
- Alle 3-jarige doelgroeppeuters kunnen vier dagdelen naar een VVE-peuterspeelzaal en krijgen een  
  VVE-aanbod. 
- Een overschot op de begroting van € 16.734 
 
Nadeel 
- Geen 100% bereik. 
- Ouders van doelgroeppeuters moeten met hun peuter naar een ander dorp reizen voor een VVE- 
   aanbod. Niet iedere ouder wil of kan van het VVE-aanbod voor hun peuter gebruik maken. 
- Niet iedere peuter wordt getoetst en daarom is niet iedere doelgroeppeuter in beeld. 
- Geen extra zorg voor de kinderen die dat nodig hebben op de niet VVE-peuterspeelzalen. 
- Geen gelijke kansen voor een optimale ontwikkeling. 
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Model 5 
- Alleen op de peuterspeelzaal in Oosterwolde wordt VVE aangeboden. 
- Alle 2 en 3-jarige peuters gaan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. 
- Een aantal 3-jarige doelgroeppeuters kan vier dagdelen naar de VVE peuterspeelzaal. 
- Een aantal 3-jarige doelgroeppeuters krijgt op de VVE-peuterspeelzaal een aanbod met twee  
  leidsters op de groep. 
 
Uitwerking: 
- Het aantal dagdelen wordt uitgebreid met 4 (2 groepen). 
- Het aantal doelgroepkinderen dat gebruik kan maken van een VVE-aanbod is 32. 
- De personele bezetting wordt uitgebreid met 48 uur: 
   - Een dagdeel is vier uur per leidster. De eerste twee dagdelen komt er één leidster bij. Een  
     uitbreiding van vier dagdelen met een tweede leidster x vier uur is 16 uur. 
   - De twee dagdelen uitbreiding is ook met een dubbele bezetting. Dit betekent vier dagdelen x acht   
     uur (twee leidsters  x vier uur) is 32 uur. 
- Gemiddelde kosten per uur (op jaarbasis) € 1.576 
 
Totale extra kosten     €   75.648 
Geschatte ouderbijdrage € 10.000 
VVE-middelen   -  88.854 
Rijksmiddelen   -  92.000 
      -  190.854 
Overschot op de begroting    € 115.206 
 
Voordeel 
- Een overschot op de begroting van € 115.206 
 
Nadeel 
- Geen 100% aanbod. 
- Geen 100% bereik. 
- Niet alle kinderen die dat nodig hebben krijgen Voorschoolse Educatie aangeboden. Dit is in strijd  
   met de toekomstvisie (hfdst. 5). 
- Ouders van doelgroepkinderen, die gebruik kunnen maken van het VVE-aanbod, moeten met hun  
   peuter naar Oosterwolde reizen. 
- Alleen de peuters die in Oosterwolde naar de peuterspeelzaal gaan worden getoetst. 
- Geen extra zorg voor de kinderen die dat nodig hebben op de niet VVE-peuterspeelzalen. 
- Geen gelijke kansen voor een optimale ontwikkeling. 



 35 

 
Model 5a 
- Alleen op de peuterspeelzaal in Oosterwolde wordt VVE aangeboden. 
- Alle 2 en 3-jarige peuters gaan twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. 
- Een aantal 3-jarige doelgroeppeuters kan vier dagdelen naar de VVE peuterspeelzaal. 
- Een aantal 3-jarige doelgroeppeuters krijgt op de VVE-peuterspeelzaal een aanbod met twee  
  leidsters op de groep. 
- Op de niet VVE peuterspeelzalen worden de 3-jarige peuters getoetst. 
- Wanneer doelgroeppeuters niet naar de VVE-peuterspeelzaal gaan, dan krijgen ze op de ‘eigen’  
   peuterspeelzaal ondersteuning (preteaching) van een tutor (vliegende keep). 
 
Uitwerking: 
- Het aantal dagdelen wordt uitgebreid met 4 (2 groepen). 
- Het aantal doelgroepkinderen dat gebruik kan maken van een VVE-aanbod is 32. 
- De personele bezetting wordt uitgebreid met 69 uur: 
   - Een dagdeel is vier uur per leidster. De eerste twee dagdelen komt er één leidster bij. Een  
     uitbreiding van vier dagdelen met een tweede leidster x vier uur is 16 uur. 
   - De twee dagdelen uitbreiding is ook met een dubbele bezetting. Dit betekent vier dagdelen x acht   
     uur (twee leidsters x vier uur) is 32 uur. 
   - Vliegende keep (tutor) voor toetsing en tutoring op de overige peuterspeelzalen - 21 uur. 
- Gemiddelde kosten per uur (op jaarbasis) € 1.576. 
 
Totale extra kosten     €  108.744 
Geschatte ouderbijdrage € 10.000 
VVE-middelen   -  88.854 
Rijksmiddelen   -  92.000 
      -  190.854 
Overschot op de begroting    €   82.110 
 
Voordeel 
- Een overschot op de begroting van € 82.110. 
- Alle 3-jarige peuters worden getoetst. 
- Doelgroeppeuters die niet naar de VVE-peuterspeelzaal gaan krijgen op de ‘eigen’ peuterspeelzaal  
  ondersteuning (preteaching) van een tutor (vliegende keep). 
 
Nadeel 
- Geen 100% aanbod. 
- Geen 100% bereik. 
- Niet in ieder gebied van de structuurvisie is een aanbod van vier dagdelen. 
- Niet alle kinderen die dat nodig hebben krijgen Voorschoolse Educatie aangeboden. Dit is in strijd  
  met de toekomstvisie (hfdst. 5). 
- Ouders van doelgroepkinderen, die gebruik kunnen maken van het VVE-aanbod, moeten met hun  
  peuter naar Oosterwolde reizen. Niet iedere ouder wil of kan van het VVE-aanbod voor hun peuter  
  gebruik maken. 
- Geen gelijke kansen voor een optimale ontwikkeling.
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6.4.1. Vergelijking modellen 
 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 3a Model 4 Model 5 Model 5a 
VVE-aanbod 100% 

 
100% 
 

100% 
 

Geen 100% 100% 
 

Geen 100% 
 

Geen 100% 
 

Bereik 
 

100% 100% Geen 100% Geen 100% Geen 100% Geen 100% Geen 100% 

Spreiding Alle peuterspeel-
zalen hebben een 
VVE-aanbod 
voor de 3-jarige 
peuters. 

Alle peuterspeel-
zalen hebben een 
VVE-aanbod 
voor de  3-jarige 
doelgroeppeuters 
 

In ieder 
structuurgebied 
is een VVE-
peuterspeelzaal 

Alleen in 
Oosterwolde en 
Haulerwijk is 
een VVE-
peuterspeelzaal 

In ieder 
structuurgebied 
is een VVE-
peuterspeelzaal 

Alleen in 
Oosterwolde is 
een VVE-
peuterspeelzaal. 

Alleen in 
Oosterwolde is 
een VVE-
peuterspeelzaal 

Toetsing 
 
 

Alle 3-jarige 
peuters worden 
getoetst 
 

Alle 3-jarige 
peuters worden 
getoetst 

Alle 3-jarige 
peuters worden 
getoetst 

Alle 3-jarige 
peuters worden 
getoetst 

Niet alle 3-jarige 
peuters worden 
getoetst 

Niet alle 3-jarige 
peuters worden 
getoetst 

Alle 3-jarige 
peuters worden 
getoetst 

Vangnet-
constructie 
 
 
 
 
 

Alle 3-jarige 
peuters krijgen 
een VVE-
aanbod. 

Alle 3-jarige 
doelgroep-
peuters krijgen 
een VVE-
aanbod. 

Op de niet VVE-
peuterspeelzalen 
preteaching van 
een tutor 
(vliegende keep). 
 

Op de niet VVE-
peuterspeelzalen 
preteaching van 
een tutor 
(vliegende keep). 
 

Niet aanwezig. 
Op de niet VVE-
peuterspeelzalen 
geen toetsing. 

Niet aanwezig. 
Op de niet VVE-
peuterspeelzalen 
geen toetsing. 

Op de niet VVE-
peuterspeelzalen 
preteaching van 
een tutor 
(vliegende keep) 

Financiën 
 

€ 416.064 € 340.416 € 208.032 € 141.840 € 189.120 € 75.648 € 108.744  

Tekort op de 
begroting 
 

€ 180.210 € 114.562 € 2.178     

Overschot op 
de begroting 

   € 54.014 € 16.734 € 115.206 € 82.110 

 
Opmerking: 
De raad heeft in de vergadering van 24 augustus 2010 de beleidsnota vastgesteld waarbij de keuze is gevallen op model 3a. 
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Bijlagen 
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Verklaring afkortingen en begrippen 
 

AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur 

Doelgroepkinderen - Alle kinderen die voldoen aan de wegingscriteria en kinderen die niet aan  

   de wegingscriteria voldoen maar wel extra zorg nodig hebben. 

GGD - Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

Leidster-kindratio - Verhouding tussen het aantal leidsters en het aantal kinderen in een groep 

Ministerie van OCW - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Opleidingsniveau PW-3 - Opleiding Pedagogisch Werker niveau 3 (MBO) 

Tutor - Speciaal getrainde leidsters of leerkrachten die binnen de groep  

    individueel of in kleine groepen met de kinderen werken 

VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VVE - Voor- en Vroegschoolse Educatie: 

     - Voorschools - peuterspeelzaal en kinderdagverblijf 

     - Vroegschools - groep 1 en 2 van het basisonderwijs 

Wegingscriteria - De criteria zoals die voor het primair onderwijs gelden. Het gewicht  

    wordt bepaald door het opleidingsniveau van de ouders. 

Wet OAB - Wet Onderwijsachterstandenbeleid 

Wet OKE - Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 

WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WVG - Wet Voorziening Gehandicapten 
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Geboortes Ooststelingwerf 1990 t/m 2009,
  inclusieftrendlijn tot 2020
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Prognose t/m 2020 bij verschillende
 percentages minder geboortes
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Geboortes gebied 1 1990 t/m 2009,
  inclusieftrendlijn tot 2020
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Geboortes gebied 2 1990 t/m 2009,
  inclusieftrendlijn tot 2020
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Geboortes gebied 3 1990 t/m 2009,
  inclusieftrendlijn tot 2020
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Geboortes gebied 4
 1990 t/m 2009,

  inclusieftrendlijn tot 2020
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