
 
 
Aan het college van B & W  
Postbus 7 
1462 ZG MIDDENBEEMSTER 

Middenbeemster, 9 november 2012 
 
Betreft: Reactie van Stichting Kinderopvang Beemster op college subsidie  

Peuterspeelzaalwerk van 8 november 2012 
 
Geacht college, 
 
Het SKB draagt het peuterspeelzaalwerk een warm hart toe. Het uitgangspunt is niet per definitie 
het in stand houden van het peuterspeelzaalwerk in de huidige vorm maar wel willen wij graag 
een goede verantwoorde opvang voor alle kinderen in de Beemster. 
Op 8 november zijn wij in overleg gegaan met twee beleidsambtenaren en hebben we een 
voorstel voorgelegd gekregen vanuit de kaders van het college. 
Het voorstel heeft de volgende uitgangspunten: 

• Kostprijs uitgaande van de landelijke cijfers van de MO groep 2010 aangepast met 
indexering 

• Begin 2013 afbouwen van de huidige vorm en in schooljaar 2013/2014 verdergaan met  
3 groepen van 2 dagdelen met 1 pedagogische medewerker en een vrijwilliger en  
1 peutergroep extra met 2 pedagogische medewerkers 

• Ouderbijdrage verhogen naar 50% van de kostprijs 
 
Stichting Kinderopvang Beemster snapt dat zij naast de bezuinigingen die reeds gedaan zijn, 
nogmaals gevraagd wordt mee te denken naar een verdere bezuiniging. Nadat wij de reactie van 
de raad afgelopen dinsdag tijdens de raadscommissie hebben vernomen, zijn wij hard aan het 
werk gegaan om met een eigen voorstel te komen. Wij zijn uitgegaan van de berekeningen van 
het voorstel van het college aan de hand van de MO-cijfers aangevuld met SKB cijfers zodat wij 
ongeveer op dezelfde subsidiebedragen uitkomen als waar het college vanuit gaat in haar 
voorstel.  
Onze organisatie heeft een voorstel  gemaakt waarbij de kwaliteit behouden kan blijven en 
uitgaande van 2 gekwalificeerde medewerkers op een groep. Onze organisatie wil inspelen op 
een toekomst die door de huidige regering wordt nagestreefd. De nieuwe regering heeft het 
peuterspeelzaalwerk onder kinderopvang gebracht. In het hele land wordt gezocht wordt naar 
oplossingen om het peuterspeelzaalwerk op een kwalitatief goede manier voort te zetten. Dit is 
van groot belang voor de ontwikkeling van peuters. 
 
Allereerst zullen wij aangeven wat volgens ons knelpunten kunnen zijn bij de uitvoering van het 
voorstel van het college en daarna zullen wij in grote lijnen ons voorstel presenteren.  
 
Knelpunten en vragen voorstel college: 

• SKB heeft moeite met een aparte groep voor kinderen met een achterstand. Gaan we 
vooraf bepalen welke kinderen een achterstand hebben en hoe? 

• Op een peuterspeelzaal wordt een ontwikkelingsachterstand meestal geconstateerd in de 
loop van de tijd dat een peuter op de zaal komt. Gaan we die peuters dan overplaatsen 
naar de peuter extra groep?  

• Wat gebeurt er als de groep niet vol zit met peuters met een achterstand of VVE 
kinderen? Hoe en met welke kinderen wordt deze groep dan aangevuld? 

• De peuter extra groep komt waarschijnlijk enkel in MB. ZOB peuters moeten dan bij 
problemen naar MB. Wij constateren dat op beide peuterspeelzalen zorgkinderen zijn. 

 
 



• De schooldirecteuren hebben duidelijk aangegeven behoefte te hebben aan een 
gekwalificeerde peuterspeelzaal. Waarom dan toch de keuze naar  
1 pedagogisch medewerker met een vrijwilliger op een groep van 16 kinderen? 

• Pedagogische kwaliteit neemt af. Door het werken met twee gekwalificeerde 
medewerkers is het mogelijk om kinderen in groepjes of individueel aandacht te geven 
om ze een goede startkwalificatie te geven voor de basisschool 

• SKB kan zich voor de 3 groepen met 1 pedagogisch medewerker niet meer houden aan 
afspraken met de basisscholen en brede school rondom observeren, doorgaande lijn 
naar de basisscholen.  

• Zijn er risico’s verbonden aan het werken met vrijwilligers?  
• Binnen de kinderopvang wordt het niet toegestaan om met 1 gediplomeerde medewerker 

op een kleinere groep te staan. Waarom dit onderscheid maken als er een alternatief is 
• Grotere kwetsbaarheid bij uitval gediplomeerd personeel  
• Er zal een ontslag volgen voor 2 pedagogisch medewerkers. 
• Is in het voorstel van het college rekening gehouden met de extra kosten met betrekking 

tot de ontslagen en afvloeiingsregelingen 
• Voorgestelde ouderbijdrage is € 75,- per maand of € 2,88 per uur. VNG tabel voor 2012 

toont daarbij een inkomen van boven de € 75.000 per jaar. SKB is bereid het uit te 
voeren maar vindt het een forse ouderbijdrage voor de lagere inkomens. 
(zie bijlage VNG tabel) 

 
Voorstel SKB voor 2013 en de toekomst voor het beho ud van goede peuteropvang  
Vanaf volgend schooljaar zou Stichting Kinderopvang Beemster haar peuterspeelzalen willen 
vervangen door zogenaamde ‘peutergroepen’. De ombuiging is het gevolg van gemeentelijke 
bezuinigingen en landelijke wetgeving. De speelzalen ontvangen nog steeds subsidie van de 
gemeente. Om dit in deze tijd van bezuinigingen op de gemeentelijke budgetten vol te kunnen 
houden is het mogelijk dat de ouders die aanspraak kunnen maken op de kinderopvangtoeslag, 
dit ook voor het speel-leeraanbod in een peutergroep gaan doen. De peuterspeelzalen zullen dan 
vanaf augustus 2013 een zgn. LRKP nummer krijgen en dan vallen de peutergroepen vanaf 
augustus 2013 ook onder de Wet Kinderopvang . 
Niet iedereen komt in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. De ouders die daar geen gebruik 
van kunnen maken betalen net als voorheen, een maandelijkse ouderbijdrage. De rest van de 
kosten worden dan uit de gemeentelijke subsidie betaald.  
Kinderen die een door de gemeente gesubsidieerde plek krijgen: 

• kunnen maximaal zes uur per week van het aanbod gebruik maken, gelijk als de huidige 
uren opvang op een peuterspeelzaal. 

• voor peuters die voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) nodig hebben, is dit 
mogelijk tot twaalf uur.  

Inhoudelijk verandert er weinig. Het speel- leeraanbod blijft hetzelfde, alleen de opzet is 
gewijzigd. SKB zou blij zijn met de nieuwe structuur. In deze nieuwe opzet hoopt SKB de 
opvang/peuterspeelzaal toegankelijk te houden voor alle peuters in de Beemster.  
Groot voordeel is dat er dan met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers op een groep 
gewerkt kan blijven zodat SKB aan de verzwaarde taakstelling voor de peuterspeelzalen richting 
basisscholen en de kosten om aan het nieuwe handhavingsbeleid te kunnen voldoen.  
 
Peuteropvanggroepen 
Een verlengde peuteropvang van 7.30 tot 12.30 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar, 
ofwel een combi van halve dagopvang en peuterspeelzaalwerk. De peuterspeelzaal dient in een 
dergelijke combigroep te voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen die ook voor de 
kinderopvang gelden. 
Hoe ziet het nieuwe model er dan uit: 
Peuterarrangement 1  
Voor kinderen waarvan beide ouders werken of studeren of voor kinderen uit een  
1-oudergezin waarvan de ouder werkt of studeert die in aanmerking komen voor de 
kinderopvangtoeslag. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk, ouders ontvangen 
tegemoetkoming via de belastingdienst. 
 
 



Peuterarrangement 2  
Voor kinderen van wie slechts één van de ouders werkt, werkeloos is of studeert. Voor deze 
kinderen is er een reguliere peuterplaats van twee ochtenden per week. De dagdelen zijn 
verspreid over vier ochtenden van 9.00 – 12.00 uur. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld 
en wordt aangevuld met gemeentelijke subsidie. 
 
Peuterarrangement 3  
Voor kinderen bij wie sprake is van een VVE-indicatie. Voor deze kinderen is er een VVE-plaats 
van drie of vier dagdelen per week. De ouders betalen een ouderbijdrage die jaarlijks wordt 
vastgesteld en die wordt aangevuld met gemeentelijke subsidie. 
 
Hoe zien de groepen er dan uit? 
16 kinderen in 1 groep  
8 Peuters uit arrangement 1 
8 Peuters uit arrangement 2 of 3 
 
Financiële plaatje  
Om dit te realiseren heeft SKB voor 2014 een subsidie nodig van ongeveer € 52.373,- 
In de bijlage is te zien hoe wij tot dit bedrag komen. Gezien de tijdsdruk is het mogelijk om alleen 
een globaal overzicht te geven. SKB heeft voor de komende maanden een aantal werkbezoeken 
afgesproken bij collega instellingen die op deze wijze zijn gaan werken. In maart 2013 is het 
mogelijk om aan de raad en het college het uitgewerkte plan voor te leggen. Het bestuur van SKB 
heeft aangegeven achter dit plan te staan als de berekeningen na onderzoek mogelijk zijn. 
Voor 2013 willen wij voorstellen om van het eerdere subsidiebedrag genoemd tijdens de 
raadscommissie uit te gaan om in 2014 te komen tot een nieuwe vorm van peuteropvang.  
SKB heeft dan de mogelijkheid om de nieuwe plannen op een zorgvuldige manier voor te kunnen 
bereiden en in de bedrijfsvoering op te nemen en in 2014 uit te voeren. 
Dit zou betekenen dat een subsidiebedrag van €  60.670,- ( 64 keer 1009,-met de correctie naar 
een verhoogde ouderbijdrage naar € 68,20). 
 
Ik hoop van harte dat u ons voorstel over wilt nemen. Wij hebben als organisatie geprobeerd om 
vanuit een blanco situatie onder enorme tijdsdruk en na vele uren werk tot een, volgens ons,  
goed en besparend voorstel te komen waarbij we een goed aanbod kunnen doen aan onze 
peuters. 
 
 
 
Hoogachtend 
 
 
Joan Streumer      
Directeur Stichting Kinderopvang Beemster   
 


