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Instemmen met de notitie gemeentelijk beleid wet OKE

Aanleiding/vraagstelling:
Op 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) van
kracht geworden. De wet streeft door harmonisatie van regelgeving voor voorschoolse
voorzieningen (peuterpeelzalen en kinderdagverblijven) naar een aantal verbeteringen b ij
de voorzieningen voor jonge kinderen, dit leidt tot meer en betere voor - en vroegschoolse
educatie (VVE) en tracht financiële drempels weg te nemen voor ouders van doelgroep kinderen om deel te nemen aan VVE programma‟s. De maatregelen uit de wet zijn b edoeld
om de kansen van jonge kinderen te verhogen.
Voorgeschiedenis
Het vergroten van kansen van jonge kinderen en het tegengaan van taalachterstanden
vormen de kern van het onderwijsachterstandenbeleid. Binnen de gemeente is hieraan in de
afgelopen periode invulling gegeven via de speerpunten uit de LEA notitie “Samen Sterk”.
Voor- en vroegschoolse educatie wordt verzorgd vanuit de voorschoolse voorzieningen,
zoals de peuterspeelzaal en de kinderopvang en binnen de eerste twee schooljaren van het
basisonderwijs.

Nadere kwaliteitseisen vanuit de Wet OKE dienen ertoe om meer en betere educatie voor
de jonge kinderen te kunnen organiseren. De nad ruk ligt daarbij op de zogenaamde
„doelgroepkinderen‟; dat zijn kinderen waarbij taalachterstanden geconsta teerd worden of
dreigen te ontstaan.
Binnen de gemeente zijn de Stichting Peuterspeelzalen Langedijk (SPL) en de Stichting
Kinderopvang Langedijk (SKL) de belangrijkste spelers in het verzorgen van VVE. De
afgelopen jaren is daar op grond van het impulsproject VVE geïnvesteerd in de opleiding
van leidsters en de implementatie van de VVE -programma‟s en de doorgaande
ontwikkelingslijn. Er is tevens ingezet op een betere samenwerking tussen de
peuterspeelzaal, kinderopvang en de basisscholen. Ook de kinderopvang heeft van deze
investering kunnen profiteren. Het rijk wil via de wet het peuterspeelzaalwerk versterken.
Het is mede om die reden dat de uitvoering van de wet binnen onze gemeente
richtinggevend is geweest om de samenwerking aan te gaan met de SKL.
De notitie gaat niet alleen over het peuterspeelzaalwerk, maar ook over de verdere
facilitering van de voor- en vroegschoolse educatie binnen de gemeente. In de notitie
worden keuzes gemaakt omtrent de formulering van doelgroepkinder en,

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
De gemeenten zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor afdoende kwaliteit van het regulier
peuterspeelzaalwerk, een dekkend en hoogwaardig aanbod van VVE in de voorschoolse
periode, toezicht en handhaving op de kwaliteit van peutersp eelzalen en voorschoolse
educatie en het voeren van een jaarlijks overleg binnen de gemeente en het maken van
afspraken over kernpunten van voor- en vroegschoolse educatie.
Heel nadrukkelijk is de wet gebruikt om de samenwerking van de SPL en de SKL te kunnen
faciliteren. Vervolgens is dit een aanknopingspunt om de mogelijkheden voor het realiseren
van een kindcentrum te onderzoeken. Dat betekent dat er een koppeling gemaakt word t
tussen de voorschool en de basisscholen.
Er kan gekozen worden om dit niet te doen. W ij raden u dit af, omdat in een kindcentrum de
ontwikkelingslijn optimaal gevolgd kan worden. Leerkrachten, pedagogen, pedagogische
medewerkers en vakleerkrachten vormen één team. De organisatie heeft een eenhoofdige
leiding, één beleid en is bij voorkeur gehuisvest in één multifunctioneel gebouw. Bovendien
kunnen de verplichtingen zoals de wet ons die stelt goed worden doorgevoerd in een
kindcentrum. Het kindcentrum is een stip aan de horizon en geeft een richting om
langzamerhand naar toe te werken.

Financiële aspecten:
De Rijksbijdrage Onderwijsachterstanden voor de periode 2012-2014 bedraagt € 79.000,--.
Deze middelen volstaan om de ouderbijdragen, de schakelklas en andere projecten om
onderwijsachterstanden in een vroeg stadium te verminderen te bekostigen.
Voor het faciliteren van de samenwerking van de SKL en de SPL heeft de raad eerder
ingestemd bij de kadernota 2013 met een af lopend bedrag per jaar tot 2015-2016. Vanaf
2014 oplopend moet er worden bezuinigd door de SPL. Verder wordt het beleid uit de notitie
uitgevoerd met de bestaande middelen.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Deze notitie is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken partijen: SKL, SPL,
Stichting Tabijn, Stichting de Blauwe Loper, Stich ting Atrium, CSG Jan Arentsz, bibliotheek
Langedijk en het CJG. In de LEA zijn de onderwerpen uit de notitie afgestemd.
Het college stemt jaarlijks in met een uitvoeringsprogramma die bij deze beleidsnotitie
hoort.
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Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Bij
de
notitie
hoort
jaarlijks
een
uitvoeringsprogramma.
Het
bijbehorende
uitvoeringsprogramma is zowel een financiële als een inhoudelijke verantwoording van de
inzet van de onderwijsachterstandsmiddelen. Het uitvoeringsprogramma wordt elk jaar
afgestemd in de LEA. Evaluatie van het uitvoeringsprogramma wordt door de werkgroep
zorg voorbereid. De resultaten van de evaluatie worden uiteindelijk besproken in de LEA.
De GGD Hollands Noorden is aangewezen als toezichthouder op de naleving van de
kwaliteitseisen van het peuterspeelzaalwerk en de gemeente handhaaft indien daar
aanleiding toe is de kinderopvang.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Uitvoeringsprogramma 2012

Zuid-Scharwoude, 13 november 2012
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2012, nummer 84;
gelet op het artikel 189 van de gemeentewet;

besluit:

in te stemmen met de notitie wet OKE.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

