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Geachte heer, mevrouw, 

Eind 201 0 bent u akkoord gegaan met ons raadsvoorstel over de wet Ontwikkelingskansen 
door Kwaliteit en Educatie (OKE). In het laatste kwartaal van 2012 zou u hiervan een 

evaluatie ontvangen. Inmiddels is in februari van dit jaar besloten om in aansluiting op de 

wet OKE en ons raadsvoorstel hierover akkoord te gaan met de bestuursafspraken die het 

Rijk met de 33 grootste gemeenten, waaronder gemeente Haarlemmermeer, heeft gemaakt 

over het 'Effectief benutten van voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge 

kinderen' over de periode 2012 tot en met 2015. Deze afspraken zijn in feite een nadere 

uitwerking van de wet OKE en geven antwoord op een groot aantal punten die genoemd zijn 

in het raadsvoorstel over de wet OKE. Graag willen wij u door middel van deze brief 

informeren over de voortgang. 

Vanaf 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) van 

kracht. De maatregelen uit de wet OKE zijn bedoeld om ouders en hun jonge kinderen 

betere voorzieningen te bieden en de kansen van deze kinderen te verhogen. Met het 

raadsvoorstel van 19 oktober 2010 hebben wij invulling gegeven aan de eisen van de wet 

OKE op zodanige wijze dat de voorgestelde maatregelen passen bij de specifieke 

Haarlemmermeerse situatie. 

In het raadsvoorstel zijn een aantal korte termijn doelen en lange termijn doelen beschreven. 

De korte termijn doelen zijn inmiddels gehaald. Wij stimuleren de taalontwikkeling van jonge 

kinderen en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen en voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE). 
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Daarnaast hebben wij vastgehouden aan het ambitieniveau van 165 VVE plaatsen in plaats 
van het wettelijk voorgeschreven minimum aantal van 146 VVE-plaatsen. Hiermee realiseren 
wij een groot bereik van VVE doelgroepkinderen. Het preventief opvoedprogramma 
Opstapje is gecontinueerd. Er worden 45 gezinnen bereikt. 

Voor de langere termijn streven wij naar meer samenhang tussen de voor- en vroegschoolse 
voorzieningen. De samenwerking tussen gemeente, schoolbesturen, kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen moet verder worden versterkt. Hierin hebben we inmiddels een aantal 

stappen gezet. Hieronder zullen wij de afspraken die in het raadsvoorstel over de wet OKE 
zijn gemaakt, stapsgewijs toelichten: 

1. Het realiseren van de kwaliteitseisen voor de peuterspeelzalen, zodat deze gelijk 
zijn aan de kinderopvang 

De wet OKEregelteen basiskwaliteit voor alle kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan. 
Zo mogen er maximaal 16 kinderen in een groep zitten en staat er een leidster op iedere 8 
kinderen. De peuterspeelzalen in de gemeente Haarlemmermeer voldoen allemaal aan de 
wet OKE. De GGD voert hier inspectie op uit. De peuterspeelzalen verordening van de 
gemeente Haarlemmermeer dient nog te worden geactualiseerd. Dit zal in 2013 gebeuren. 

De peuterspeelzalen worden wel gecontroleerd op de eisen van de wet OKE volgens de 
VNG verordening. 

De Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) is aangewezen als kernvoorziening 
vanwege enerzijds het kwalitatief hoogwaardige aanbod aan peuterspeelzalen en anderzijds 
het grote bereik en de spreiding over al onze dorpen en kernen. 

Badhoevedorp: 

In het raadsvoorstel over de wet OKE is afgesproken om te onderzoeken of het aanbod van 
de SKH in Badhoevedorp voldoende is om te voldoen aan de vraag en, indien dit niet zo is, 
of het nodig is om de aldaar gevestigde particuliere peuterspeelzalen, Hummelhonk en de 
Babbelaar te compenseren voor de kosten die de groepsgrootteverkleining met zich 

meebrengt. Inmiddels is gebleken dat ook deze peuterspeelzalen, net als de overige 
particuliere peuterspeelzalen in onze gemeente, op eigen kracht de groepsgrootteverkleining 
hebben doorgevoerd. 
De SKH heeft aangegeven dat zij ook in Badhoevedorp aan de vraag kan voldoen. Er is de 

afgelopen jaren nauwelijks sprake geweest van een wachtlijst. Op dit moment staan er 9 
peuters op de wachtlijst die allemaal voor april 2013 een plaats krijgen aangeboden. De 
Babbelaar heeft eveneens een wachtlijst van soortgelijke grootte. Zij geven aan dat de 
wachtlijst het laatste jaar iets toe is genomen. Dit is mogelijk het gevolg van de prijsstijgingen 

in de kinderopvang. 
Peuterspeelzaal Hummelhonk heeft een grotere wachtlijst (de wachttijd is ongeveer een 

jaar). Zij geeft eveneens aan dat deze door de ontwikkelingen in de kinderopvang is 
toegenomen. Volgens haar informatie kiezen ouders ervoor om thuis te blijven en hun 
kinderen de peuterspeelzaal te laten bezoeken als gevolg van de duurdere kinderopvang. 
Omdat door de groepsgrootteverkleining als gevolg van de wet OKE, Hummelhonk meer 
kosten heeft moeten maken, heeft zij haar ouderbijdragen verhoogd. Ondanks de hogere 
ouderbijdragen, is er sprake van een wachtlijst omdat met name kinderen waarvan ouders in 
de hogere inkomensklassen zitten haar peuterspeelzaal bezoeken. 
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2. Het bieden van een dekkend en hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie 
In ons raadsvoorstel over de wet OKE hebben wij als doel gesteld om een zo hoog mogelijke 
kwaliteit en een zo groot mogelijk bereik en spreiding van de voor- en vroegschoolse 
educatie te realiseren. Op dit moment realiseren wij dit doel. We bereiken met een goed 

georganiseerde toeleiding 165 VVE kinderen. De inspectie van Onderwijs was hier terecht 
zeer tevreden over. Op dit moment is het zelfs zo dat er gemiddeld 183 kinderen worden 
opgevangen. Het groeiend aantal geplaatste we-kinderen is het positieve gevolg van de 
verbeterde toeleiding naar het plusloket VVE-kinderen worden door zowel 

consultatiebureau-artsen als door tutoren en leidsters steeds beter gesignaleerd. Hierdoor is 
vanaf augustus 2012 een wachtlijst ontstaan van drie tot zes maanden. In de 

bestuursafspraken staat verwoord dat wij met 165 doelgroepkinderen een bereik hebben van 
100%. Wij houden dit aantal gelijk, mits de doelgroep niet groter wordt. Wij investeren in 
eerste instantie in een kwaliteitsimpuls van ons huidig VVE aanbod. Indien de doelgroep 
volgend jaar structureel groter blijft, zal bekeken worden of het aantal VVE plaatsen kan 

worden uitgebreid. Wij zullen dit in 2013 met de uitwerking van de bestuursafspraken verder 

oppakken. 

In Zwanenburg is de SKH niet gevestigd. Om ook in Zwanenburg een goed bereik van VVE 
kinderen te realiseren, subsidiëren wij, zoals ook in het raadsvoorstel is genoemd, al een 
aantal jaren het VVE aanbod van locatie De Hoek van Kindercentrum De Tinteltuin. Zij 

hebben een nauwe samenwerking met de SKH. 

Met de bestuursafspraken op het gebied van VVE die begin dit jaar zijn gemaakt met het 
Rijk hebben wij een verdere kwaliteitsimpuls doorgevoerd. Zo zijn er meerHBO'ersop de 
groep, wordt het opbrengstgericht werkeni doorgevoerd en hebben alle leidsters inmiddels 
een taaltoets afgelegd. In 2013 volgen de scholingstrajecten. Daarnaast gaan wij, in 

samenwerking met partners zoals Meerwaarde (opstapje), aan de slag met een verbeterde 
ouderbetrokkenheid. 

3. Het voeren van (een jaarlijks) overleg binnen de gemeente en het maken van 
afspraken over kernpunten van voor- en vroegschoolse educatie 
In het raadsvoorstel over de wet OKE is gesteld dat de gemeente afspraken gaat maken met 
schoolbesturen, Passend Onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang-organisaties over 
het bestrijden van onderwijsachterstanden in een doorlopende leerlijn van voorschoolse 
educatie naar het basisonderwijs en over de resultaten van de vroegschoolse educatie. 

Daarnaast dient de gemeente conform de wettelijke eis tenminste jaarlijks met 
schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen overleg te voeren met als 

doel de samenwerking te stimuleren en een gezamenlijk gedragen visie te formuleren met 
betrekking tot de voorschoolse voorzieningen en VVE. 

Stand van zaken tot nu toe: 
In 2011 hebben wij in samenwerking met de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer en 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs een miniconferentie VVE en voorschoolse zorg 

gehouden voor scholen, kinderopvangorganisaties en partners in de jeugdzorg en 
jeugdgezondheidszorg. Doel was naast informatieoverdracht, het verstevigen van de 
samenwerking en het bevorderen van een stevig netwerk op het gebied van de zorg van het 
kind van 0 tot 6 jaar in de gemeente Haarlemmermeer. Inmiddels voeren wij jaarlijks overleg 
met de kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en schoolbesturen. 
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Met partijen is afgestemd dat we dit overleg meer in de structuur van de Lokale Educatieve 
Agenda (LEA) willen oppakken. Naast de VVE zullen dan ook andere gemeenschappelijke 

thema's inhoudelijk worden besproken (zoals huisvesting en zorg). 

Naast bovengenoemd overleg hebben wij een inhoudelijke VVE werkgroep die twee keer per 

jaar bij elkaar komt. Naast de gemeente en de SKH, hebben GGD jeugdartsen, logopedie, 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en Stichting Meerwaarde zitting in deze 

werkgroep. Doel is dat de samenwerking op de werkvloer bevorderd wordt en dat processen 
soepeler verlopen. Deze werkgroep is zeer effectief gebleken en partijen weten elkaar 
steeds beter te vinden. Een goed voorbeeld hiervan is dat SKH en Stichting Meerwaarde 
kinderen over en weer verwijzen naar Opstapje of VVE. 

Eind 2011 zijn wij akkoord gegaan met de bestuursafspraken over het 'Effectief benutten 

voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen' die het Rijk met de G4 
en de 33 grootste gemeenten heeft gemaakt. In de nota hierover d.d. 21 februari 2012 
hebben wij in gezamenlijkheid met de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer en de 
schoolbesturen de ambities op het gebied van VVE van 2012 tot en met 2015 benoemd voor 

de gemeente Haarlemmermeer. Hierin is de samenwerking met scholen en de doorgaande 
lijn een groot aandachtspunt. Wij beogen dat kinderen zonder taalachterstand naar de 
basisschool gaan en de resultaten van de basisschool omhoog gaan. De afspraken met 
schoolbesturen over deze resultaten leggen we vast in een convenant. De inzet is om het 
convenant in 2015 te ondertekenen (zie ook nota Bestuursafspraken G33 over het 'Effectief 
benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen' d.d. 21 
februari 2012). 

In de komende vier jaar gaan wij verder aan de slag met de uitwerking van de 
bestuursafspraken en het versterken van de samenwerking van partijen. Op dit moment 
wordt een werkgroep Peuterestafette opgericht in samenwerking met de SKH, scholen en 

kinderopvangorganisaties. Daarnaast komt periodiek een werkgroep Vroegschoolse 
educatie bij elkaar waarin naast SKH en gemeente een aantal VVE scholen zitting hebben. 
In deze werkgroep wordt besproken hoe de doorgaande lijn van de voor- naar de 
vroegschool versterkt kan worden. Onze ambitie is dat in 2015 alle peuters een warme 
overdracht krijgen naar de basisschool. 

Zomerschool 
De middelen die wij hebben ontvangen voor de uitbreiding van Voor en Vroegschoolse 
educatie zijn met de bestuursafspraken en in overleg met de schoolbesturen bestemd voor 
een intensivering van ons huidige aanbod VVE en de doorgaande lijn naar de scholen. Dit 

betreft Voor- en Vroegschoolse Educatie binnen de huidige schooltijden. In juli heeft de raad 
verzocht om de mogelijkheid van een zomerschool in de gemeente Haarlemmermeer samen 

met de scholen te onderzoeken. De schoolbesturen zien echter niet de meerwaarde in van 
een zomerschool zoals de raad dat voor ogen had. Zij zijn van mening dat investering in de 
efficiency van het reguliere onderwijsprogramma meer rendement oplevert. Daarnaast is het 
belangrijker aandacht te hebben voor een betere aansluiting tussen de verschillende 

schooltypen, van voorschool naar primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, dan te 
investeren in een zomerschooL 
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De sterrenschool Bikube biedt als alternatief lessen aan in de zomervakantie. Deze zijn 
naast het wegwerken van achterstanden gericht op het ontplooien van talenten. De 

sterrenschool zoekt hierin in 2013 samenwerking op met meerdere scholen in de buurt. 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u nader informeren. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ha 
de secretaris, de burg 


