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Samenvatting 

De Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) vraagt, net als voorgaande jaren voor 

2013 een prestatiesubsidie aan van € 2.126.979,- voor het open houden van 24 

peuterspeelzalen, het zorg dragen voor een dekkend aanbod voor- en vroegschoolse 

educatie (WE) en het bieden van een voorschoolse zorgstructuur voor zorgkinderen. 

In de zomer van 2012 heeft de gemeenteraad deSKHals kernvoorziening vastgesteld. De 

SKH is nagenoeg in alle dorpen in de gemeente Haarlemmermeermeer gevestigd, behalve 

in Zwanenburg. Daarom wordt voor de WE-activiteiten in Zwanenburg subsidie verstrekt 

aan kindercentrum De Tinteltuin B.V. 

De SKH heeft een activiteitenplan overlegd dat is gebaseerd op de doelen van het 

Programma van Eisen (PvE) van 2013 van de gemeente. Op basis van het genoemde 

PvE, het activiteitenplan en de begroting van de SKH, kennen wij een subsidie toe van 

€ 2.11 0.460. 

Indexering 
Wij hanteren de geraamde inflatie ("Inflatie (mutatie CPI), alle huishoudens(%)") voor het 

subsidiejaar zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan van het jaar voorafgaand 

aan het subsidiejaar. De indexering voor 2013 bedraagt 1, 75%. 

De SKH heeft aangegeven dat zij hogere kosten heeft als gevolg van een stijging in 

huurprijzen en personeelskosten. Hierdoor is een tekort in haar begroting ontstaan van 

€ 16.519. Wij verwachten echter dat dit tekort structureel binnen de eigen begroting wordt 

opgelost. 

Inleiding 
De SKH is verantwoordelijk voor het in stand houden van 24 peuterspeelzalen met in totaal 

35 groepen en zorgt hiermee voor een dekkend aanbod in peuterspeelzalen in de gemeente 

Haarlemmermeer. Daarnaast biedt zij op al haar peuterspeelzalen voor- en vroegschoolse 

educatie (WE) aan en staat hiermee garant voor een groot bereik en spreiding van WE. 

SKH voldoet hiermee aan de eisen van de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 

Educatie (Wet OKE). 
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Daarnaast ontvangt de SKH jaarlijks subsidie voor de voorschoolse zorgstructuur. De SKH 
zorgt er voor dat ouders en kinderen zich ondersteund voelen bij het opvoeden en opgroeien 
door het bieden van hulp in een vroeg stadium waardoor hun problemen in een latere fase 
kan worden voorkomen of verminderd. Groepsleiding van peuterspeelzalen heeft een 

belangrijke functie in het signaleren van problemen bij jonge kinderen. Na het signaleren en 
bespreken van zorgen kan een belangrijke volgende stap het doorverwijzen zijn. Ouders 
dienen dan met hun kind toegeleid te worden naar het aanbod voor 

opvoedingsondersteuning of ontwikkelingsstimulering of naar een traject voor verdere 
diagnostiek en hulpverlening. De SKH en GGD Kennemerland hebben afspraken gemaakt 
over de samenwerking ten behoeve van jonge kinderen waar zorgen om zijn en die gebruik 
maken van de voorzieningen van de SKH. Deze samenwerking hangt samen met de 
ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) in de gemeente Haarlemmermeer. 

Context 
Met ingang van 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 

(OKE) van kracht. Deze wet beoogt een kwaliteitsimpuls van het peuterspeelzaalwerk. De 
kwaliteitseisen van het peuterspeelzaalwerk moeten gelijk zijn aan die van de kinderopvang. 
Eén van de eisen is dat de peutergroepen maximaal 16 kinderen mogen opvangen. 

Daarnaast heeft de wet OKE tot doel de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. 
De maatregelen die voortvloeien uit deze wet zijn bedoeld om ouders en hun jonge kinderen 

betere voorzieningen te bieden en de kansen van deze kinderen te verhogen. Onze 
gemeente geeft met de subsidieverlening aan de SKH invulling aan de wet OKE en voorziet 
met het aanbod van de SKH in een kwalitatief hoogwaardig en dekkend aanbod aan 

peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie in onze gemeente. De wettelijk 
vastgestelde doelgroep VVE kinderen wordt ruimschoots bereikt. 
Peuterspeelzaalwerk richt zich op het jonge kind (2 - 4 jaar). De functie van het 
peuterspeelzaalwerk is om vooral jonge kinderen te stimuleren in hun brede ontwikkeling 

(motorisch, sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en taalkundig) en achterstanden daarin 
vroegtijdig te kunnen signaleren. De SKH biedt op al haar peuterspeelzalen voor-en 
vroegschoolse educatie (VVE) aan, zodat kinderen die een achterstand hebben in hun brede 
ontwikkeling, vroegtijdig spelenderwijs gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. 

Programma van Eisen 2013 
In het vastgestelde Programma van Eisen 2013 is te lezen tot welke prestatieafspraken 2013 
wij met de SKH zijn gekomen. Het Programma van Eisen maakt scherp wat wij specifiek aan 
de SKH vragen en waar deSKHop afgerekend kan worden. De afrekenbare prestatie

indicatoren worden onderscheiden van de informatie-indicatoren. Ten behoeve van de 
monitoring worden de informatie-indicatoren gevraagd waarover SKH moet rapporteren. 
Deze gegevens stellen zowel ons als de SKH in staat de effecten van diensten en 
activiteiten te volgen ten behoeve van de beleidsevaluatie. De prestatie-indicatoren vormen 
de basis voor de kostprijsberekening. 

De SKH heeft een kostprijsberekening gemaakt per peuterspeelplaats per kind per dagdeel. 
De integrale kostprijs per dagdeel bedraagt € 699,67 inclusief huisvesting (per jaar) en 
€ 421 ,41 exclusief huisvestingskosten. Een kostenverhogende factor betreft de huurkosten. 

De SKH wordt hier net als voorgaande jaren voor gecompenseerd. Het aantal beschikbare 
peuterspeelplaatsen bedraagt in 2013: 2544 (ten opzichte van 2560 in 2012). 
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De kostprijs is gestegen ten opzicht van 2012. Dit heeft te maken met het feit dat het aantal 

plaatsen iets is teruggelopen. De SKH heeft in 2012 op ons verzoek haar ouderbijdragen 
verhoogd om een bezuiniging van € 75.000 te realiseren. Hierdoor zijn een aantal 
opzeggingen geweest met name van ouders in de hoogste inkomensgroep. Daarnaast zijn 
een aantal kosten gestegen (onder andere huur en organisatiekosten). Hoewel er een tekort 
is ontstaan van € 16.519, is de geplande bezuiniging uit de Actualisatie van het Jeugdbeleid 

van € 75.000 bijna gehaald. Bij de afrekening van 2012 volgt hierop een nadere analyse. 

Voor en vroegschoolse educatie (VVE) 
De VVE kostprijs is gebaseerd op een VVE plaats per dagdeel per kind. Uit de begroting van 
de SKH blijkt dat de integrale kostprijs € 512,21 bedraagt. Hiervoor worden 165 
doelgroepkinderen opgevangen. De kostprijs VVE is eveneens gestegen. Dit komt doordat 

het aantal kinderen gestegen is van 150 naar 165 doelgroepkinderen. Daarnaast heeft er 
een kwaliteitsimpuls van de VVE plaatsgevonden in navolging van de gemaakte 
bestuursafspraken (zie kopje bestuursafspraken hieronder). 

Met ingang van de wet OKE per 1 augustus 2010 dienen wij te zorgen voor een dekkend 

aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De SKH biedt op al haar peuterspeelzalen 
(en kinderdagverblijven- niet gesubsidieerd) VVE aan. 

De uitgangspunten van de SKH voor het realiseren van een dekkend en kwalitatief goed 

aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn: 
1. Het voldoen aan de eisen van de wet OKE; 
2. Een maximaal bereik van de doelgroep; 
3. Alle doelgroepkinderen op een peuterspeelzaal dienen vier dagdelen opgevangen te 

worden; 
4. De jaarlijkse ouderbijdrage voor VVE-kinderen mag niet hoger zijn dan de bijdrage die ze 

voor de kinderopvang zouden moeten betalen indien ze recht hebben op de maximale 
kinderopvangtoeslag. Voor 2013 komt dit neer op een bedrag van € 283,00 per jaar voor 

vier dagdelen per week. 

De aanvraag is gebaseerd op 165 doelgroepkinderen in de peuterspeelzalen. Wij realiseren 
hiermee een bovenwettelijk bereik van doelgroepkinderen. Wettelijk moeten wij op grond van 

de wet OKE minimaal 146 doelgroepkinderen bereiken. De SKH werkt met de methode 
Piramide. Deze methode richt zich op stimulering van alle ontwikkelingsgebieden (taal, 

rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling), waarbij extra aandacht is voor de 
taalspraakontwikkeling. De kinderen worden begeleid door een tutor en hun ontwikkeling 
wordt bijgehouden en geëvalueerd. Om alle doelgroepkinderen te bereiken heeft deSKHop 
ons verzoek enige jaren geleden het Plusloket geopend. Dit is een meldpunt, onderdeel van 

het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar ouders, pedagogische medewerkers en 
professionals in de zorg kinderen kunnen aanmelden voor plaatsing. 
De coördinator VVE begeleidt de tutoren, regelt de plaatsing van de kinderen en heeft 

regelmatig overleg met onder andere het consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin en andere professionals. 
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Bestuursafspraken 
Op 21 februari 2012 hebben wij in de nota "Bestuursafspraken G33 over het 'Effectief 
benutten voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen' de afspraken 

op het gebied van VVE vastgelegd. De SKH zorg als uitvoerder van de VVE voor de 

gewenste kwaliteitsim puls. Zo optimaliseert zij onder andere het opbrengstgericht werken en 
de tutortijd per kind wordt uitgebreid. De SKH heeft een aantal HBO'ers in dienst en stelt 
gericht ouderbeleid op. Ze realiseert een aanbod VVE thuis en alle leidsters zijn getoetst op 

het taalniveau 3F. In 2013 volgen de scholingstrajecten. Tot slot bevordert de SKH 
samenwerking met de VVE scholen en neemt daartoe deel aan de door ons op te richten 

werkgroep. 

VVE in Zwanenburg 

De SKH is verspreid over nagenoeg alle kernen en dorpen in de gemeente 
Haarlemmermeer en realiseert hiermee een dekkend aanbod. Een uitzondering hierop is 
Zwanenburg. Hier is de SKH niet gevestigd. Omdat in Zwanenburg ook doelgroepkinderen 

zijn die binnen hun eigen woonomgeving een VVE programma moeten kunnen volgen, 
verzorgt kinderdagverblijf "De Hoek", van Kindercentrum Tinteltuin B.V. al een aantal jaar 
een peutergroep met aanbod VVE. Zij werken hierin nauw samen met de SKH. Zo verzorgt 
SKH de tutoring op de groep, zorgt voor de doorgeleiding via het Plus Loket en zij zorgen 
dat de leidsters de benodigde scholingen ontvangen. De Tinteltuin wordt gesubsidieerd voor 

haar VVE aanbod. Hiervoor is binnen de OAB middelen (Onderwijsachterstandenbeleid) 
een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld. 

Tinteltuin is net als een aantal andere organisaties in de gemeente Haarlemmermeer een 

bovenlokale (regionale of landelijke) instelling die de salarisnorm van € 125.000 
overschrijdt. Omdat zij met hun VVE aanbod in Zwanenburg echter in een belangrijke vraag 
voorzien, hebben wij besloten om, in aansluiting op de nota van B&W over de salarisnorm 
van gesubsidieerde instellingen d.d. 27 november 2012 (kenmerk: 2012.0069736), 
vrijstelling te verlenen van deze salarisnorm voor 2013. 

Met SKH hebben we een partner die zorgdraagt voor een kwalitatief hoogwaardige 
uitvoering van de VVE-activiteiten. Door het netwerk waarin SKH opereert, is een goede 

aansluiting gewaarborgd van de kinderen die het betreft. Het college wenst deze aansluiting 
eveneens tot stand te brengen voor de VVE-activiteiten die nu door Tinteltuin worden 
uitgevoerd in Zwanenburg. In 2013 gaan wij in overleg met beide partijen om deze 
aansluiting in stand te brengen. 

Categorie van toezicht 
Met het accountteam hebben wij de SKH gescoord aan de hand van de interventiepiramide 
Hieruit blijkt dat wij de SKH in 2013 'groen' classificeren. SKH heeft de aanvraag voor de 

prestatiesubsidie 2013 tijdig ingediend. Ook is de begroting 2012 conform de richtlijnen van 
de kostprijsberekening opgesteld en er is een activiteitenplan ingediend. Er is sprake van 
een inhoudelijke aansluiting tussen begroting, activiteitenplan en Programma van Eisen. 
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Middelen 

De SKH heeft een geaccordeerde begroting peuterspeelzalen ingediend. Daarnaast heeft ze 
een geaccordeerde begroting van haar gehele organisatie overlegd. De subsidie is als volgt 

opgebouwd: 

Aanvraag Dekking 

subsidieplafond SKH 2013 € 1.495.545 € 1.465.301 

VVE 2013 € 622.480* € 394.790 

VVE Tinteltuin € 10.000 € 10.000 

Uitbreiding materialen I doelgroep (tot 165 kinderen) € 56.230 

Bestuursafspraken 2013 € 185.185 

Voorschoolse zorgstructuur € 8.954 € 8.954 

Totaal Aanvraag SKH € 2.126.979 

Tinteltuin € 10.000 

Totaal beschikbare dekking in de gemeentelijke € 2.120.460 

begroting VVE en peuterspeelzalen 

Totaallager verlenen SKH € 16.519 

*inclusief uitbreiding materialen I doelgroep en bestuursafspraken 

Juridische aspecten 

De subsidies worden verleend in het kader van de Algemene Subsidieverordening gemeente 

Haarlemmermeer 2011. 

In- en externe communicatie 

SKH heeft de gelegenheid gekregen om een zienswijze in te dienen op het voorgenomen 

voorstel tot subsidieverlening 2013. Zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. 

De beschikking die naar aanleiding van voorliggend besluit wordt verzonden is voor bezwaar 

vatbaar. 

Besluit 

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 

1. SKH in 2013 een prestatiesubsidie van € 2.110.460 te verlenen; 

2. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2013 voor het exploiteren van 24 peuterspeelzalen 

met in totaal 35 groepen voor in totaal € 1.465.301 en dit te dekken binnen programma 6 

Jeugd en Onderwijs, product 650; 

3. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2013 tot een bedrag van € 394.790 voor het 

realiseren van een kwalitatief goed en dekkend aanbod Voor en Vroegschoolse educatie 

voor 150 kinderen en dit te dekken uit Programma 6, product 480.subsidie te verlenen 

aan de SKH voor 2013 tot een bedrag van € 56.230 voor de uitbreiding van materialen en 

doelgroep tot 165 kinderen en dit te dekken uit Programma 6, product 480; 

4. een prestatiesubsidie te verlenen aan kindercentum De Tinteltuin B.V. voor 2013 tot een 

bedrag van € 10.000 voor hun aanbod in Zwanenburg en dit te dekken uit programma 6, 

product 480; 

5. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2013 tot een bedrag van € 185.185 voor de 

uitvoering van de bestuursafspraken VVE en dit te dekken uit Programma 6, product 480; 
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6. subsidie te verlenen aan de SKH voor 2013 tot een bedrag van € 8.954 voor de 
voorschoolse zorgstructuur en dit te dekken uit Programma 6, product 716; 

7. een bedrag ad. € 16.519 af te wijzen; 
8. kindercentrum De Tinteltuin B.V. eenmalig vrijstelling te verlenen van de salarisnorm voor 

2013 voor hun VVE aanbod in Zwanenburg, en met Tinteltuin en SKH het overleg te 
voeren over integratie van het subsidie binnen SKH per 2014; 

9. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namfiinS dezen, 

de pOrtefeï~totrs, 
'---:-~ 
erstigt 

I 
Bijlaget) 

Progrfmma van Eisen en besluit 2012 



Organisatie: SKH Productblad

SKH

Doelstellingen (WMO) beleid en 
eventuele subdoelstellingen

Productclusters (facultatief) Budget 2013  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Kostprijs Prestatie- indicatoren Informatie-
indicatoren 

Programma 5 Werk en Inkomen 

(product 650 kinderopvang). 

Peuterspeelzaalwerk

€ 1.465.301,00 Het open houden van minimaal 24 

peuterspeelzalen met in totaal 35 

groepen met in totaal 16 peuters 

per groep*. 

Het bieden van kwalitatief goed 

peuterspeelzaalwerk zoals neergelegd in de de 

vereisten van de wet Ontwikkelingskansen 

door Kwaliteit en Educatie (wet OKE)

1. Kostprijs peuterplaats per kind per dagdeel (waarin 

ligt besloten personeelskosten)                            2. 

Het aantal beschikbare peuterplaatsen is minimaal ….. 

(invullen door SKH)                                                                  

aantal peuters 

opgevangen per locatie 

op 31-12-2013; 

gemiddeld aantal 

afgenomen dagdelen 

per kind 

Als gevolg van de wet OKE het 

verkleinen van de groepen van 20 

naar 16 peuters per groep

Het opvangen van maximaal 16 peuters per 

groep

drie uur open per groep per dagdeel Hoeveel uren open per 

week per locatie

Een leidster-kindratio van een leidster op 

maximaal 8 kinderen

Een overzicht van 

aantallen leidsters per 

groep

Minimaal 2 beroepskrachten per groep waar 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)  

aangeboden met een maximum van 16 

kinderen.

Het beschikken over een pedagogisch plan 

waarin de pedagogische kwaliteit nader staan 

omschreven.

De SKH geeft 

desgevraagd inzicht in 

het pedagogisch plan 

en de 

inspectierapporten van 

de GGD 

Het realiseren van een dekkend aanbod 

peuterspeelzalen in de gemeente 

Haarlemmermeer

Knelpunten per gebied, 

Aantal peuters en 

wachtlijsten per 

peuterspeelzaal                

Klanttevredenheids 

onderzoek

Overig: compensatie hoge huren Het huren van peuterspeelzalen 

de Regenboog, de Toverfluit, de 

Wervelwind en de Pleinen en 

Wigwam, dorpshuis 

Badhoevedorp

Programma 6 Jeugd en Onderwijs,     
Product 480 OAB / VVE

Het voorkomen en verminderen van 
taalachterstanden bijpeuters

€ 160.765,00 In de VVE is inbegrepen:

Coordinator VVE 10,5 uur per 

week x 52 weken;

Plusloket SKH 5,5 uur per week x 

52 weken;

Alle VVE kinderen op een peuterspeelzaal 

dienen minimaal 4 dagdelen (alternatief: 10 

uur) opgevangen te worden

Kostprijs VVE-plaats per dagdeel per kind (inclusief 

extra kosten voortvloeiend uit de bestuursafspraken);                                         

Het aantal VVE kinderen is minimaal 165….. (invullen 

door SKH)                                                             

Totaal aantal 

opgevangen VVE 

kinderen per jaar; 

Aantal VVE kinderen 

per locatie per maand.            

- Aantal dagdelen per 

kind 

tutoruren 115 uur per week x 46 

weken, inclusief reiskosten 

exclusief tutoruren 

bestuursafspraken (zie onder)

Minimaal 2 beroepskrachten per groep waar 

VVE wordt aangeboden, die tevens geschoold 

zijn in het werken met een VVE-programma 

met een maximum van 16 kinderen.

Overzicht trainingen en 

aantal getrainde 

leidsters 

Overzicht aantal 

tutoren en aantal 

tutoruren per kind per 

jaar

kinderen die een achterstand 

hebben in hun brede ontwikkeling, 

in het bijzonder op het gebied van 

de Nederlandse taal, worden 

vroegtijdig spelenderwijs en 

methodisch gestimuleerd in hun 

ontwikkeling.

Het creëren van een veilige en 

stimulerende omgeving voor jonge 

kinderen in peuterspeelzalen 

waarbij bijzondere aandacht is voor 

het terugdringen van 

taalachterstand in het Nederlands 

Teneinde alle jonge kinderen 

optimale ontwikkelingskansen te 

bieden.

Het stimuleren van jonge kinderen 

in hun brede ontwikkeling ( 

motorisch, sociaal-emotioneel, 

cognitief, creatief en taalkundig) en 

achterstanden daarin vroegtijdig 

signaleren.



Op de betreffende peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven wordt het programma 

“Piramide”volgens de voorschriften uitgevoerd. 

Deze methode richt zich op alle 

ontwikkelingsgebieden waarbij extra aandacht 

is voor de taalspraakontwikkeling. De leidsters 

zijn voldoende gekwalificeerd voor het 

Piramideprogramma of volgen een gerichte 

opleiding

Overzicht activeiten per 

jaar / 

activiteitenverslag

Toetsresultaten per VVE 

kind

Een dekkend aanbod in voor- en vroegschoolse 

educatie (VVE) in de gemeente 

Haarlemmermeer volgens de vereisten zoals 

neergelegd in de wet Ontwikkelingskansen 

door Kwaliteit en Educatie (wet OKE)

Overzicht VVE locaties,  

aantal bereikte VVE-

kinderen per locatie 

Aanmeldingen en plaatsingen van VVE-

kinderen worden gecoördineerd door het 

Plusloket

Aantal VVE kinderen 

aangemeld door 

Consultatiebureau via 

plusloket

Een sluitende aanpak op het gebied van 

werving en toeleiding van VVE kinderen

Aantal doorverwezen 

VVE kinderen, overzicht 

van instanties die 

doorverwijzen

Kinderen met een VVE-verwijzing (door het 

consultatiebureau) worden met voorrang 

geplaatst              

Aantal VVE kinderen 

aangemeld door 

Consultatiebureau via 

plusloket 

€ 234.025,00 VVE verlagen ouderbijdrage 

volgens de vereisten wet OKE

De SKH volgt de door de gemeente bepaalde 

jaarlijkse ouderbijdrage voor kinderen die 

deelnemen aan voorschoolse educatie 

€ 56.230,00 Extra middelen voor uitbreiding 

doelgroep met 15 kinderen + 

extra materialen (bovenop 150 

doelgroepkinderen

Overzicht aangeschafde 

materialen + aantal 

VVE kinderen

€ 185.185,00 kwaliteitsimpuls VVE zoals 

vastgelegd in de nota 

Bestuursafspraken over het 

‘Effectief benutten voor- en 

vroegschoolse educatie en extra 

leertijd voor jonge kinderen’ 2012 

- 2015

De SKH zet extra tutortijd in t.b.v. het 

versterken van de doorgaande lijn / warme 

overdracht van de voorschool naar de 

vroegschool                                              

Inhoudelijk verslag                

Aantal kinderen die zijn 

overgedragen per 

basisschool + 

gemiddelde 

toetsresultaten 

De SKH bevordert de samenwerking met de 

VVE scholen en neemt daartoe deel aan de 

door de gemeente op te richten werkgroep

SKH heeft een gericht ouderbeleid en neemt 

daartoe deel aan de door de gemeente op te 

richten werkgroep

DE SKH heeft 7 HBO'ers in dienst (2FTE)

De SKH optimaliseert het opbrengstgericht 

werken: 

45 min. tutortijd per kind per week, extra 

voorbereidingstijd en tijd voor evaluatie: 

Toetsresultaten 

kinderen

Overlegtijd leidster 30 minuten per groep per week, 

Extra voorbereidingstijd leidsters 1 uur per thema

Evaluatietijd VVE coordinator 

SKH maakt gebruik van het peutervolgsysteemCITO                                                                    

Alle leidsters zijn getoetst. 25 van de 100 

leidsters zit op het taalniveau 3F

Toetsresultaten 

leidsters

De SKH neemt deel aan de werkgroep 

ouderbetrokkenheid. Op initiatief van de 

gemeente zal de SKH een aanbod VVE thuis 

realiseren.

Indien van toepassing: 

Bereik kinderen VVE 

Thuis 



Programma 6 Jeugd en Onderwijs 

Voorschoolse zorgstructuur    

€ 8.954,00 Extra overleggen van leidsters op 

peuterspeelzalen met 

verpleegkundigen van het CJG / 

consultatiebureau over 

zorgkinderen

50% van de leidsters van de peuterspeelzalen 

en 25% van de pedagogisch medewerkers van 

de kinderdagverblijven van SKH heeft de 

training Kinderen die Opvallen gevolgd. 

24 peuterspeelzalen x 2 leidsters

Er is per peuterspeelzaal of kinderdagverblijf 2 maal 

per jaar overleg met een contactverpleegkundige van 

het consultatiebureau of Centrum voor Jeugd en Gezin

Aantal overleggen per 

jaar

Aantal besprekingen 

zorgkinderen JGZ per 

jaar en aantal 

doorverwijzingen naar 

professionele instanties 

zoals logopedie of Loket 

Vroeghul

Tussentijds contact door leidsters 

peuterspeelzalen met JGZ of 

andere overleggen zoals met 

Loket Vroeghulp en Kabouterhuis

Leidsters/medewerkers doen de reguliere 

overleggen en zorgcontacten; Bij complexere 

zorgvragen hebben de leidinggevenden een 

coördinerende rol in de ondersteuning, 

observatie en toeleiding tot hulp die zij ook 

weer zo snel als mogelijk overdragen aan een 

van de CJG partners

40 zorgkinderen per jaar / 1 uur per kind (40 uur per 

jaar)

Aantal zorgkinderen per 

jaar

Aantal 

contactmomenten per 

jaar

Observaties en gesprekken met 

externen , ook meldingen AMK, 

door leidinggevende

Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht 

bij de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd 

en Gezin (CJG)

Bij alle kinderen die daartoe aanleiding geven, doet de 

SKH observaties en neemt zonodig vervolgacties.

Aantal meldingen AMK 

+ aantal 

doorverwijzingen

Ouders en kinderen voelen zich 

ondersteund bij het opvoeden en 

opgroeien. Zij ontvangen hun hulp 

in een vroeg stadium waardoor hun 

problemen in een latere fase 

kunnen worden voorkomen of 

verminderd

* Op basis van programmavaststelling van de raad en subsidieplafonds college


