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Aan de raad
> voorstel
•

•

In te stemmen met de maximale groepsgrootte van 15 peuters met een incidentele afwijking
naar maximaal 17 peuters per groep onder voorwaarde dat er twee professionele begeleiders
op zo’n groep komen.
De verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk Beemster dienovereenkomstig
aanpassen conform bijgaand concept voorstel.

> toelichting
De peuterspeelzaal is een niet meer weg te denken factor in de samenleving. De vrijblijvendheid van het
peuterspeelzaalwerk maakt steeds meer plaats voor professionalisering. De peuterspeelzaal wordt
daarbij gezien als een plek om te spelen, te ontmoeten, waar kinderen begeleid en gestimuleerd worden
op de verschillende ontwikkelingsgebieden en waar nodig extra aandacht krijgen om straks naar de
basisschool te gaan.
De peuterspeelzalen Beemster staan in het gemeentelijk register ingeschreven als functionerend op
ambitieniveau 1 . Bij dit ambitieniveau is er voor elke groep van maximaal 15 peuters één beroepskracht
en één begeleider (meestal een ouder) aanwezig,
Gelet op de ontwikkelingen in de jeugdzorg en van het nieuw op te richten centrum voor jeugd en gezin
lijkt het ons raadzaam ook te kijken naar het ambitieniveau van het peuterspeelzaalwerk in Beemster en
de samenwerking met de basisscholen.
Hierover hebben wij overleg gevoerd met het bestuur en leiding van de Stichting kinderopvang
Beemster. Hieruit kwam het volgende voorstel:
1. De kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk krijgt een impuls door 2 professionele leidsters i.p.v. 1
op een groep van 15 peuters te zetten (ambitieniveau 2);
2. Er zal gewerkt worden met een aangepast en op het vervolgonderwijs afgestemd pedagogisch
plan;
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3. Er worden acties opgezet om meer kinderen op de peuterspeelzaal te krijgen;
4. De peuterspeelzaal in Middenbeemster verhuist van het nieuwe gebouw aan het ijsbaanterrein
naar de Buitenschoolse Opvang bij de Blauwe Morgenster.
Het voordeel van een groep met twee beroepskrachten heeft als voordelen:
- overleg met elkaar over de kinderen is mogelijk
- De kinderen kunnen worden geobserveerd en er is tijd om daar verslagen over te schrijven;
- Er kan extra aandacht worden gegeven aan kinderen die dat nodig hebben;
- Er kan gewerkt worden op een systematische manier aan taalontwikkeling;
- De kinderen kunnen beter gestimuleerd worden op de verschillende ontwikkelingsgebieden;
- Er kunnen eerder achterstanden gesignaleerd worden en daaraan gewerkt worden;
- Er kan gewerkt worden aan Vroegschoolse Educatie (VVE);
- Er is meer mogelijkheid om kinderen (te laten) observeren.
De financiële consequenties bestaan uit verschillende aspecten, incidenteel en structureel. Incidenteel
zijn de kosten die verband houden met de verhuizing van de peuterspeelzaal naar de BSO. De
structurele meerkosten bestaan uit extra personeelskosten in verhouding tot het aantal kinderen. Daar
staat tegenover dat de subsidie voor de huur van de peuterspeelzaal in het kinderdagverblijf komt te
vervallen.
Door verplaatsing van de peuterspeelzaal naar de BSO kan de huidige behuizing omgebouwd worden
voor in totaal 16 kindplaatsen Kinderdagopvang tot totaal 48 kindplaatsen. Er staan op dit moment zo’n
20 kinderen op de wachtlijst. De Stichting kinderopvang ziet uitbreiding van de capaciteit dan ook als
noodzakelijk. Zij zijn in staat de kosten die met de aanpassing van het gebouw te maken hebben, €
37.000.--, zelf te dragen.
> juridische consequenties
Flexibiliteit in het samenstellen van de groepen is noodzakelijk om een en ander betaalbaar te
houden. Het is daarom nodig dat de groepsgrootte bij twee beroepskrachten in de verordening
kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk wordt aangepast in die zin, dat incidenteel afgeweken mag
worden van de gestelde 15 peuters tot 17 peuters.
> financiële consequenties
Voor 2008 zijn de extra incidentele kosten (incl. BTW):
Aanpassing speelplaats BSO/school ( verplaatsing en wijziging hekwerk, een stuk extra betegelen,
verplaatsen fietsenstalling, het aanbrengen van een zonnescherm en het aanbrengen van een
buitenberging voor speelmateriaal en het verplaatsen van een speeltoestel.
€ 29.750.—
Aanpassing binnenzijde BSO ( een kleedtafel aanbrengen toiletjes wijzigen etc
€ 5.500.—
Subtotaal incidenteel 2008
€ 35.250.-Eigen inbreng reserve Peuterspeelzaal
-/- € 15.000.-Bijdrage SPOOR ten behoeve van het aanbrengen zonnescherm
-/- €
4.000.—
Totaal incidenteel 2008
€ 16.250.—
Voor 2008 zijn extra kosten in de exploitatie te verwachten vanwege het verhogen van de
leidster/groepsratio. Deze extra kosten worden nu begroot op
€ 5.141.—
Totaal 2008
€ 21.250.--
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Dekking van dit bedrag kan gevonden worden in het bedrag dat voortaan jaarlijks wordt uitgespaard
door het niet meer extra hoeven subsidiëren van de hoge huur, die nu door de Kinderopvang volledig
betaald zal worden. In 2008 € 11.322.—oplopend naar € 17.000.—over enkele jaren. De verhuizing van
de Peuterspeelzaal naar de BSO zal dus uiteindelijk voor de gemeente geld opleveren. Ook hier geldt
echter dat de kost voor de baat uitgaat.
Extra structurele kosten in 2009 e.v. voor personeel

€ 18.403.—

De € 18.403.— is als “toename subsidie peuterspeelzaal” in de kaderbrief 2009 worden opgenomen,
met de kanttekening dat dekking hiervan na enkele jaren gevonden kan worden in het wegvallen van de
extra subsidie die gegeven wordt voor de huur van de peuterspeelzaal in Middenbeemster.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,

H.N.G. Brinkman

E. Kroese-Vrolijks
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