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Het is van groot belang dat kinderen zowel lichamelijk als geestelijk gezond opgroeien, dat zij positief 
gedrag vertonen en zich actief betrokken voelen bij hun naaste omgeving. In de eerste plaats zijn 
ouders zelf verantwoordelijk voor het welbevinden van hun minderjarige kinderen. Een gezonde en 
gelukkige jeugd vraagt echter ook om betrokkenheid en inzet van anderen, zoals familie, 
buurtgenoten, voorschoolse voorzieningen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en de overheid. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat met name in de eerste levensjaren aandacht voor de 
ontwikkeling van kinderen belangrijk is. In deze periode wordt het fundament gelegd voor het 
sociaalemotioneel en cognitief functioneren. Veel jonge kinderen ontmoeten elkaar dagelijks in 
voorschoolse voorzieningen. Jonge kinderen en hun ouders moeten daarom kunnen rekenen op een 
voldoende en kwalitatief goed aanbod aan voorschoolse voorzieningen in Den Helder. 
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1. Aanleiding 
Men is het er over eens dat peuterspeelzaalwerk van grote waarde is voor jonge kinderen en een 
belangrijke voorziening vormt in de aanpak van taal- en/of onderwijsachterstanden. De gemeente Den 
Helder investeert daarom al jaren in peuterspeelzaalwerk. In 2003 stelde de gemeenteraad de 
beleidsnotitie 'Peuter- en kinderopvang 2003' vast. Een onderdeel van deze beleidsnotitie betreft het 
beleidsvoorstel om voor de subsidiëring van peuterspeelzalen een toetsingskader te ontwikkelen. Dat 
toetsingskader is uitgewerkt in de Deelsubsidieverordening peuterspeelzalen 2005. De laatste jaren is 
landelijk een afname te zien in het gebruik van de peuterspeelzaal en ook in Den Helder is deze 
afname waargenomen. Hierdoor is sprake van overcapaciteit aan peuterspeelzalen. Daarnaast zorgen 
de subsidieregels van de gemeente ervoor dat houders van peuterspeelzalen de exploitatie niet 
sluitend krijgen. 

Deze notitie heeft als doel een nieuw kader te schetsen van waaruit uitgangspunten geformuleerd 
worden ten behoeve van een dekkend en kwalitatief volwaardig aanbod voorschoolse voorzieningen 
in Den Helder. Vervolgens wordt hieraan een passende subsidiesystematiek gekoppeld. Naast eigen 
inventarisatie en onderzoek van de afdeling Onderwijs, Welzijn en Sport van de gemeente Den Helder 
wordt gebruikgemaakt van de resultaten uit het onderzoek van Bureau Buitenhek Management & 
Consult (april 2012), naar de consequenties van harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang. 

2. Begrippenkader 
In het kader van deze notitie wordt een aantal begrippen met regelmaat beschreven. Om het lezen te 
vergemakkelijken worden hieronder de begrippen kort toegelicht. 

Kinderopvang: kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen op te vangen en heeft 

primair als doel de arbeidsparticipatie van ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar te bevorderen. 

Kinderdagverblijf: een kinderdagverblijf biedt hele of halve dagopvang aan kinderen totdat zij naar het basisonderwijs gaan en 

is primair gericht op de opvang en verzorging van kinderen van werkende ouders. Deze voorziening wordt niet door de 

gemeente bekostigd. Ouders kunnen voor de bekostiging in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. 

Kinderopvangtoeslag: kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Kinderopvangtoeslag bestaat uit 

een overheidsbijdrage en een werkgeversbijdrage. Deze wordt via de belastingdienst uitgekeerd. Gezinnen waarin beide 

ouders een betaalde baan hebben of alleenstaande ouders met een betaalde baan komen in aanmerking voor de 

kinderopvangtoeslag. 

Leerlingengewicht: een leerlingengewicht is een teleenheid binnen de gewichtenregeling uit het basisonderwijs en bepaalt 

hoeveel financiële middelen basisscholen en gemeenten krijgen voor het aanpakken van onderwijsachterstanden op basis van 

het aantal leerlingen met een gewicht. De regeling kent twee gewichten: 0,3 en 1,2, welke zijn gekoppeld aan de 

opleidingscategorie van ouders. 

Onderwijsachterstandenbeleid: het onderwijsachterstandenbeleid is gericht op het vroegtijdig voorkomen en bestrijden van 

onderwijsachterstanden. 

Peuterspeelzaal: een peuterspeelzaal is een ruimtelijke eenheid, waar het aanbod peuterspeelzaalwerk wordt geproduceerd. 

Peuterspeelzaalwerk: het bieden van een speelgelegenheid aan kinderen van 2 tot 4 jaar met als doel hun ontwikkeling te 

bevorderen. Peuterspeelzaalwerk is primair gericht op spelen, ontmoeten en ontwikkelen. De peuters bezoeken 2 tot 4 

dagdelen de peuterspeelzaal. De voorziening wordt door de gemeente gesubsidieerd en ouders ontvangen, afhankelijk van het 

gezinsinkomen, een tegemoetkoming in de kosten voor de peuterspeelzaal. Ouders van kinderen op een peuterspeelzaal 

komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. 
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Voor- en vroegschoolse educatie ( W E ) : W E is een verzamelnaam voor de methodische en systematische ondersteuning 

van de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Voorschoolse educatie wordt aangeboden in 

voorschoolse voorzieningen aan kinderen van 2 tot 4 jaar met een risico op een onderwijsachterstand. Het doel is dat kinderen 

zonder (taal)achterstand aan het basisonderwijs beginnen. Vroegschoolse educatie is gericht op kinderen in de kleuterklassen 

van het basisonderwijs en valt onder de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. 

Voorschoolse voorzieningen: kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 

W E doelgroepkinderen: kinderen met een leerlingengewicht en/of een indicatie op risico op een taalachterstand door de GGD 

jeugdgezondheidszorg. 

W E programma's: speciale programma's die gericht zijn op het versterken van de ontwikkeling van kinderen en het verkleinen 

van risico's op taal- en onderwijsachterstanden. 

3. Probleem 
Hoe moet het voorschoolse stelsel er in Den Helder in de toekomst uitzien? Wat wil men met het 
peuterspeelzaalwerk? Het antwoord op deze vragen loopt sterk uiteen. Uit onderzoek van Sardes 
(2010) blijkt dat de situatie in Den Helder zo is dat ieder voor zich (aanbieders van kinderopvang, 
peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs) bezig is om het eigen aanbod (capaciteit en kwaliteit) te 
versterken. In het besef dat er in de stad een verminderde vraag door een geboortedip en krimp is, 
kan dit tot ongewenste situaties leiden. Er worden door verschillende aanbieders van voorzieningen 
voor jonge kinderen investeringen gedaan om een steeds kleiner wordende groep kinderen en hun 
ouders aan hen te binden. Er wordt tegen beter weten in tijd, energie en publiek geld verspild. Beter is 
om te kijken hoe er in gezamenlijkheid geopereerd kan worden in een krimpende markt. Om dit te 
realiseren moet de gemeente de regie in het harmonisatieproces op zich nemen. 

Op dit moment zijn er op landelijk en gemeentelijk niveau veel ontwikkelingen met betrekking tot de 
voorschoolse sector gaande die aanleiding geven het gemeentelijk beleid te actualiseren. De wet 
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie die per 1 augustus 2010 in werking is getreden speelt 
hierbij een katalyserende rol. Behalve de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, zijn 
ook maatschappelijke-, demografische- en financiële ontwikkelingen van invloed op dit werkterrein. 

Door al deze ontwikkelingen staat het peuterspeelzaalwerk als voorziening en zelfstandige werksoort 
onder druk. Het aantal kinderen in peuterspeelzalen neemt af en het Rijk stelt nieuwe (wettelijke) 
eisen. Parallel hieraan oefenen bezuinigingen binnen de overheid invloed uit op het voortbestaan van 
peuterspeelzaalwerk. Het huidige gemeentelijke toetsingskader sluit niet meer aan en is inefficiënt. 
Wanneer het beleid niet wordt aangepast, bestaat de kans dat het peuterspeelzaalwerk in zijn huidige 
vorm verdwijnt. 

Veel ouders kiezen bewust voor een peuterspeelzaal om de wijkfunctie spelen en ontmoeten en/of 
omdat zij geen gebruik willen maken van hele dagopvang. Daarnaast kan een deel van de ouders niet 
terecht in de kinderopvang omdat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dat pleit ervoor om 
de werksoort peuterspeelzaalwerk in Den Helder te behouden. Tevens heeft de gemeente de 
verplichting (wet OKE) om voldoende kwalitatieve voorschoolse educatie te organiseren. 

Kortom: er zijn allerlei op elkaar ingrijpende factoren binnen het stelsel van voorschoolse 
voorzieningen die het peuterspeelzaalwerk in haar functioneren raken. Tegen deze achtergrond moet 
de gemeente Den Helder zich gaan bezighouden met de mogelijkheden om het peuterspeelzaalwerk 
in zijn functie te laten bestaan, maar organisatorisch op een andere manier weg te zetten. 

3.1 Speelveld voorschoolse sector 
Binnen het huidige voorschoolse stelsel bestaan twee voorzieningen: peuterspeelzaalwerk en 
kinderdagopvang. Binnen beide voorzieningen wordt voorschoolse educatie aangeboden. In 
hoofdstuk 5 wordt gedetailleerder ingegaan op het Helderse voorzieningenpakket op dit gebied. 
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Momenteel bestaat er een scheiding tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Het beeld bestaat 
nog steeds dat kinderopvang voor ouders is en peuterspeelzalen voor kinderen. Echter is de 
inhoudelijke vervlechting tussen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk enerzijds en de voorschoolse 
educatie anderzijds de laatste jaren een feit geworden. Beide voorzieningen investeren in zowel 
kwalitatief goede opvang én ontwikkelingsstimulering, vaak door het aanbieden van voorschoolse 
educatie. De kwaliteitseisen die gesteld worden aan beide voorzieningen zijn hetzelfde geworden en 
het aanbod gaat steeds meer op elkaar lijken. Het speelveld rond de begrippen kinderdagopvang, 
peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie wordt in figuur 1 inzichtelijk gemaakt. 

Voorschoolse voorzieningen 

Peuterspeelzaalwerk is in de eerste plaats een 

educatieve en welzijnsvoorziening voor kinderen van 2 en 

3 jaar De gemeente subsidieert het peuterspeelzaalwerk 

en ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage 

Peuterspeelzalen spelen de laatste tien jaar een 

belangrijke rol bij de vroegtijdige bestrijding van 

onderwijsachterstanden door het uitvoeren van W E 

programma's Voor de uitvoering van voorschoolse 

educatie ontvangt een groot aantal peuterspeelzalen 

subsidie van de gemeente via de specifieke Rijksuitkenng 

Hierdooi kan de gemeente sturend optreden in het 

uitvoeren van haai wettelijke verplichting het bereiken van 

(potentiële) achterstandsleerlingen met voorschoolse 

educatie 

in Den Helder: het speelveld 

Kinderdagopvang heeft als primair doel de 

arbeidsparticipatie van ouders met kinderen in de leeftijd 

van 0 tot 4 jaar te bevorderen. De gemeente heeft geen 

middelen om sturend op te treden naar 

kinderdagverblijven, omdat het een commerciële 

voorziening betreft. De laatste jaren worden in Den Helder 

kinderdagverblijven steeds meer ingezet als voorziening 

waarin onderwijsachterstanden vroegtijdig gesignaleerd en 

aangepakt kunnen worden. Voor de uitvoering van 

voorschoolse educatie ontvangt een aantal 

kinderdagverblijven subsidie van de gemeente via de 

specifieke Rijksuitkering. 

Gemeentelijke doelstelling voorschoolse voorzieningen 
(paragraaf 3.2) 

Gemeentelijke 
doelstelling 

peuterspeelzaalwerk 
(paragraaf 5.1.2) 

Voorschoolse 
educatie 

Peuterspeelzaalwerk Kinderdagopvang 

Gemeentelijke rol 
psw: 
• Voorschoolse 

educatie 
• Bereiken niet 

werkende 
ouders 

Actuele ontwikkelingen: 

W e t O K E 
Deelname daling 
Krimp 
Financiële ongelijkheid 
Ouderbijdrage W E 
Onderzoek Sardes 
Gemeentelijk budget 

Gemeentelijke rol 
kdo: 
• Voorschoolse 

educatie 

Figuur 1. Speelveld voorschoolse voorzieningen Den Helder 
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3.2 Gemeentelijke doelstelling voorschoolse voorzieningen 

De gemeente Den Helder heeft als doel een voldoende- en kwalitatief goed aanbod van voorschoolse 
voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) te hebben die de ontwikkelingskansen van 
alle jonge kinderen bevorderen en waarmee achterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. 

De voorschoolse (WE-)voorziening in Den Helder: 
• Valt binnen het wettelijk kader van het Rijks- en gemeentelijk beleid 1. 
• Biedt voldoende plaats voor alle kinderen van ouders die er gebruik van willen maken; 
• Heeft aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen (cognitief, sociaalemotioneel, 

motorisch en lichamelijk); 
• Voorkomt achterstanden en gaat achterstanden zoveel mogelijk tegen door een specifiek 

aanbod voorschoolse educatie; 
• Heeft een doorgaande lijn met het basisonderwijs, zodat de ontwikkeling van kinderen in een 

vloeiende lijn verloopt bij de overgang van de voorschoolse voorziening naar het 
basisonderwijs; 

• Heeft een preventieve functie door vroege signalering, waardoor snellere interventie mogelijk 
is; 

• Bevindt zich bij voorkeur in de leefomgeving van het kind; 
• Is financieel toegankelijk voor alle kinderen. 

4. Analyse en Bevindingen 

4.1 Actuele ontwikkelingen voorschoolse sector 

• Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) 
Het doel van deze wet is onder meer om de kansen van kinderen met taalachterstanden te vergroten 
en daarnaast de harmonisatie van voorschoolse voorzieningen te stimuleren. Alle jonge kinderen 
moeten een kwalitatief goed voorschools aanbod krijgen. De wet heeft betrekking op een wijziging in 
hoofdzakelijk drie wetten: de Wet Kinderopvang, de Wet op het Primair Onderwijs en de Wet op het 
Onderwijstoezicht. De wet regelt de basiskwaliteit van peuterspeelzaalwerk en brengt deze meer in lijn 
met die van de kinderopvang. Daarnaast worden een aantal zaken rondom Voor- en Vroegschoolse 
Educatie (WE) geregeld zoals de kwaliteit van W E , het wegnemen van financiële drempels voor 
deelname aan W E en de organisatie van de doorgaande leerlijn van voorschoolse periode naar het 
basisonderwijs. Afhankelijk van de lokale situatie maken gemeenten uiteenlopende keuzes. 

• Deelname voorschoolse voorzieningen 
Uit cijfers blijkt dat steeds meer kinderen gebruikmaken van voorschoolse voorzieningen. Dat is een 
positieve ontwikkeling omdat is gebleken dat investeren in de voorschoolse periode achterstanden in 
de verdere schoolloopbaan zoveel mogelijk tegengaat. Vooral wanneer binnen deze voorschoolse 
voorzieningen wordt gewerkt aan ontwikkelingsstimulering en het voorkomen en bestrijden van 
onderwijsachterstanden. Er gaat dus tevens een preventieve werking vanuit. 
Landelijk is een afname geconstateerd in het gebruik van de peuterspeelzaal ten gunste van de 
kinderdagopvang (zie figuur 1). Ook in Den Helder is een lichte daling gemeten. Steeds meer vrouwen 
zijn werk en zorg gaan combineren. Uit onderzoek2 blijkt dat ongeveer 50% van de kinderen in de 
peuterspeelzaal twee werkende ouders hebben en dus ook gebruik zouden kunnen maken van de 
kinderopvang. Dit gebeurt dan ook in toenemende mate. Met de komst van de Wet Kinderopvang is 
de kinderopvang voor veel ouders aanmerkelijk goedkoper dan de gemiddelde ouderbijdrage voor 
peuterspeelzaalwerk. Inmiddels moeten we echter rekening houden met het feit dat door 
Kabinetsbezuinigingen de sector van de kinderopvang onzekere tijden tegemoet gaat, met 
kostenverhogingen voor ouders in het verschiet. Dit kan effecten hebben op de organisatie en de 
kwaliteit van de kinderopvang, maar ook de vraag naar kinderopvang. Of dit ook zal leiden tot een 
toename van het aantal kinderen in peuterspeelzalen wordt niet duidelijk. 

1 Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (WKKP) en het Besluit basisvoorwaarden 
voorschoolse educatie. 
2 Gemeente Den Helder (2011); Sardes en ECORYS (2009) 
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• Krimp 
Uit bevolkingsprognoses blijkt dat Den Helder wordt geconfronteerd met bevolkingskrimp onder 
andere als gevolg van de vergrijzing. Het aantal kinderen dat binnen de peuterspeelzaal doelgroep (2-
en 3- jarigen) behoort is in 2011 met 9% gedaald ten opzichte van 2005 (Gemeente Den Helder, 
Onderzoek & Statistiek; bijlage 1 - tabel 1). In het verlengde daarvan blijkt uit leerling-prognoses dat 
het aantal basisschoolleerlingen daalt met 1900 leerlingen in 10 jaar tijd. Deze prognoses hebben 
uiteraard consequenties voor de vraag naar voorschoolse voorzieningen. De vergrijzing zal er mogelijk 
ook aan bijdragen dat meer mensen gebruik moeten maken van kinderopvang, alle arbeidskrachten 
moeten immers ingezet worden. 

• Financiële ongelijkheid 
Door de afname van het aantal kinderen in de peuterspeelzalen, wordt deze voorziening voor de 
overgebleven ouders steeds duurder, de vaste lasten blijven immers gelijk (slechte bezetting groepen 
-> sluiting van groepen -> toename kosten voor exploitant en verlaging/ beëindiging subsidie door de 
gemeente omdat niet wordt voldaan aan de eisen uit het toetsingskader -> verhoging kosten voor 
ouders). Ouders die geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag zullen de peuterspeelzaal 
straks niet meer kunnen betalen wanneer het huidige gemeentelijke toetsingskader gehandhaafd blijft. 

• Ouderbijdrage W E doelgroepkinderen 
Voor ouders van W E doelgroepkinderen is met het in werking treden van de wet OKE de 
ouderbijdrage verlaagd naar het niveau van de kinderopvang. Op die manier probeert het Rijk 
afhaakgedrag en segregatie tegen te gaan. Echter, in de praktijk blijkt deze regeling anders uit te 
werken. Ouders van niet-doelgroepkinderen voelen zich zeer benadeeld. Het gevolg is dat deze 
ouders alsnog afhaken, dat op de peuterspeelzalen alleen doelgroepkinderen verblijven en dit leidt 
wederom tot segregatie. Gemeenten kunnen lokaal invulling geven aan het tegengaan van dit 
ongunstige effect. 

• Onderzoek Sardes in Den Helder 
De gemeente Den Helder heeft het onderzoeksbureau Sardes gevraagd een bijdrage te leveren aan 
de visievorming bij de inrichting van het voorschoolse stelsel en de aansluiting met het vroegschoolse 
stelsel 3 . In het onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag wat de betrokkenen in Den Helder 
willen met de voorschoolse voorzieningen voor jonge kinderen, vanuit een bestuurlijk, organisatorisch 
en inhoudelijk perspectief. De uitkomsten van dit onderzoek vormen mede het kader van waaruit 
nieuwe uitgangspunten worden geformuleerd ten behoeve van het peuterspeelzaalwerk. Uitkomsten 
zijn onder andere: behoud van peuterspeelzaalwerk in de gemeente, aanpassing van de 
gemeentelijke deelsubsidieverordening peuterspeelzalen 2005, bekostigingswijze van het 
peuterspeelzaalwerk eenvoudiger maken en de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse 
instellingen beter ontwikkelen. 

• Onderzoek Bureau Buitenhek Management & Consult 
Naar aanleiding van het onderzoek van Sardes is de gemeente verder gegaan met de wens van 
gemeente, aanbieders en ouders om peuterspeelzaalwerk organisatorisch en financieel anders weg te 
zetten. Daarbij heeft de gemeente ondersteuning gekregen van Bureau Buitenhek Management & 
Consult. Zij hebben onderzoek gedaan naar de organisatorische en financiële consequenties van 
harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 4 . De uitkomsten van dit onderzoek zijn 
meegenomen in het nieuwe kader. Dit is terug te vinden in paragraaf 6.2 waarin de uitgangspunten 
voor een nieuw financieringsstelsel worden uitgewerkt. Tevens is in bijlage 2 een korte samenvatting 
weergegeven van het onderzoek. 

• Gemeentelijk budget 
Peuterspeelzaalwerk is in Den Helder een gemeentelijke voorziening die wordt bekostigd uit lokale 
middelen. In de vastgestelde Kadernota 2012-2015 staat dat met ingang van 2012 het budget 
peuterspeelzaalwerk vermindert zal worden met € 50.000, -. Het is ook daarom van belang om de 
huidige wijze van subsidiëren en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen te analyseren 
en mogelijk te herzien. 

3 Jepma, IJ . & Rutten, J . (2011) 
4 Buitenhek Management & Consult. Utrecht, (april 2012) 
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4.2 Gemeentelijke rol 
Uit figuur 1 blijkt dat de gemeentelijke rol in het peuterspeelzaalwerk op dit moment groter is dan in de 
kinderdagopvang (blauwe vlakken). Het peuterspeelzaalwerk wordt door de gemeente gesubsidieerd 
en voorschoolse educatie wordt hier breed ingezet. De rol van de gemeente binnen de 
kinderdagopvang beperkt zich tot de investering in voorschoolse educatie. Verder speelt de gemeente 
geen rol in de financiering van kinderopvang. Met voorschoolse educatie kan de gemeente in beide 
voorzieningen sturend optreden. 

Doordat het aantal kinderen in peuterspeelzaalwerk afneemt en nog steeds een verschuiving 
plaatsvindt naar de kinderdagopvang zal de gemeente hier meer moeten investeren in voorschoolse 
educatie. Daarmee wordt de gemeentelijke rol in de kinderdagopvang langzaamaan groter (zie de 
verschillende volumes en pijlrichtingen). 

Het is van belang dat een aanbod peuterspeelzaalwerk in Den Helder blijft bestaan, zodat de kinderen 
die hier gebruik van maken bereikt kunnen worden met voorschoolse educatie. Een grote groep 
ouders kan namelijk nog steeds niet kiezen voor kinderopvang, omdat zij niet in aanmerking komen 
voor de kinderopvangtoeslag. Daarnaast gaat de sector van de kinderopvang onzekere tijden 
tegemoet door Kabinetsbezuinigingen. Dit kan effecten hebben op de organisatie en de kwaliteit van 
de kinderopvang, maar ook de vraag naar kinderopvang. Reden genoeg om een aanbod 
peuterspeelzaalwerk te behouden en dit op een passende wijze te financieren. 

5. Situatieschets: Voorschoolse voorzieningen in Den Helder 
In Den Helder wonen in totaal 1144 2- en 3-jarigen. Daarvan maken 357 kinderen gebruik van 
peuterspeelzalen en 432 van kinderdagopvang (bereik: 69%). Ongeveer 355 kinderen maken geen 
gebruik van de formele opvang in voorschoolse voorzieningen. Het kan zijn dat deze kinderen thuis 
worden opgevangen of in het informele circuit (opa & oma, vrienden, buurtgenoten, etc). Een 
belangrijk deel uit deze groep maakt gebruik van gastouderopvang (bijlage 1 - tabel 2). 
Uit de cijfers blijkt dat een ruime meerderheid van de 2- en 3-jarigen gebruikmaken van een 
voorschoolse voorziening. Het is des te meer van belang dat de gemeente blijft investeren in deze 
voorzieningen. 

5.1 Peuterspeelzaalwerk 
In Den Helder bieden verschillende exploitanten peuterspeelzaalwerk aan. Alle peuterspeelzalen 
hebben een vergunning en voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen volgens de Wet kinderopvang en 
kwaliteit peuterspeelzalen en de Verordening inrichtingseisen peuterspeelzalen. Alleen 
peuterspeelzalen die zijn opgenomen in het landelijk register kunnen subsidie aanvragen op grond 
van de (nu nog geldende) Deelsubsidieverordening Peuterspeelzalen 2005. Dit wordt 'basissubsidie' 
genoemd. Daarnaast heeft iedere peuterspeelzaal de mogelijkheid subsidie uit de Rijksregeling aan te 
vragen voor voorschools educatie, mits aan de kwaliteitseisen voorschoolse educatie wordt voldaan 5. 
Op acht locaties wordt voorschoolse educatie aangeboden. In de bijlage is een tabel opgenomen 
waarin achter iedere peuterspeelzaal wordt weergegeven of zij over een vergunning beschikken/ in 
het register zijn opgenomen, of zij subsidie ontvangen van de gemeente en of zij een VVE-programma 
aanbieden (bijlage 1 - tabel 3). 

5.1.1 Waarom peuterspeelzaalwerk in Den Helder; gemeentelijke visie 
De gemeente Den Helder onderschrijft het belang van het peuterspeelzaalwerk. Peuterwerk draagt bij 
aan de ontwikkeling van jonge kinderen en vormt een goede voorbereiding op de schoolloopbaan. 
Peuterspeelzalen spelen daarnaast een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van met name 
taalachterstanden. Uit recent onderzoek van Sardes 6 in Den Helder blijkt dat alle beleidspartners 
peuterspeelzaalwerk als waardevolle werksoort willen behouden. De gemeente heeft drie belangrijke 
drijfveren/doelstellingen met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk. 

1. Maatschappelijke- en educatieve wijkfunctie (civil society) 
Peuterspeelzalen vervullen een belangrijke sociale- en educatieve functie in buurten en wijken. 
Kinderen en hun ouders ontmoeten elkaar en peuterwerk vormt een goede voorbereiding voor jonge 

5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie, Staatsblad 2010,298 
' f i Jepma, IJ. & Rutten, J. (2011). Inrichting en Aansluiting in Den Helder 
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kinderen op de basisschool. Men name in de eerste levensjaren wordt het fundament gelegd voor de 
sociaalemotionele, cognitieve, motorische en taalontwikkeling. Daarnaast maken peuterspeelzalen 
deel uit van de pedagogische civil society. In de civil society wordt ingezet op een kwalitatief sterke en 
positieve leefomgeving voor jeugd en ouders door het versterken van de informele steun van sociale 
netwerken, de gemeenschapszin van burgers en daarnaast de algemene voorzieningen zoals 
kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen, sportclubs, etc. 

2. Investeren in taalontwikkeling 
In de ontwikkeling van het kind is de taalontwikkeling van essentieel belang. In dat kader heeft de 
gemeente de wettelijke verplichting voorschoolse educatie aan te bieden voor ten minste het aantal 
jonge kinderen ( 2 tot en met 4 jaar) in de voorschoolse periode met een leerlingengewicht. Deze 
doelgroep is vooral te vinden in peuterspeelzalen. Voorschoolse educatie wordt ook in de 
kinderopvang aangeboden, maar niet alle ouders kunnen en mogen gebruik maken van de 
kinderopvangtoeslag. Daardoor bestaat de kans dat niet alle W E doelgroepkinderen worden bereikt 
in de gemeente. Effectieve toeleiding van doelgroepkinderen is daarom van groot belang. De 
gemeente Den Helder investeert met het lokaal onderwijsachterstandenbeleid al jaren in het bestrijden 
van onderwijs- en taalachterstanden bij jonge kinderen. Hierdoor heeft het peuterspeelzaalwerk een 
kwaliteitsslag gemaakt. 

3. Relatie met verschillende beleidsvelden 
Peuterspeelzaalwerk vormt een belangrijk onderdeel van het integraal jeugdbeleid. Binnen de brede 
schoolontwikkeling krijgen peuterspeelzalen een plek 7 . Met name op het gebied van twee 
speerpunten: doorgaande ontwikkelingslijn en W E . In het kader van het 
onderwijsachterstandenbeleid (WE) worden onderwijs- en taalachterstanden voornamelijk aangepakt 
in peuterspeelzalen. De gemeente staat voor clustering van accommodaties, zo is beschreven in het 
Integraal Huisvestingsplan 2011-2025. In het beleid rondom de voorschoolse voorzieningen willen we 
aansluiten bij dit uitgangspunt. In het coalitieprogramma 2010-2014 'Meer met Minder" wordt expliciet 
verwoord dat stimulering van de brede schoolontwikkeling, inclusief de voorschoolse voorzieningen en 
W E , prioriteit heeft de komende periode. 

5.1.2. Gemeentelijke doelstelling specifiek voor peuterspeelzaalwerk 
De gemeente is wettelijk verplicht voorschoolse educatie aan te bieden aan alle jonge kinderen die dat 
nodig hebben. De peuterspeelzaal is hiervoor bij uitstek een geschikte voorziening. Uit verschillend 
onderzoek blijkt dat de meeste kinderen met een risico op een taal- en/of onderwijsachterstand in 
peuterspeelzalen te vinden zijn. Het zijn doorgaans kinderen van niet-werkende ouders. Om 
segregatie van achterstandskinderen in peuterspeelzalen te voorkomen wil de gemeente Den Helder 
de voorziening peuterspeelzaalwerk ook toegankelijk houden voor werkende ouders. Een van de 
mogelijkheden om dit tegen te gaan is het aanbieden van halve dagopvang, 

De gemeente heeft als doel het aanbod peuterspeelzaalwerk zodanig in te richten dat het toegankelijk 
is voor alle jonge kinderen met (een risico op) een taal- en/of onderwijsachterstand die geen gebruik 
(kunnen) maken van een aanbod in de kinderopvang en waarbij aandacht blijft voor het tegengaan 
van segregatie 

5.2 Kinderdagopvang 
In Den Helder is Stichting Kinderopvang Den Helder- Texel de grootste kinderopvangaanbieder/ 
exploitant. Momenteel zijn er ongeveer 630 kindplaatsen en lijkt het aanbod aan te sluiten op de 
vraag. Er zijn geen wachtlijsten. De gemeente vervult een faciliterende en stimulerende rol om het 
aanbod op peil te houden, niet alleen door toezicht te houden en te handhaven op kwaliteit, maar ook 
door de kinderopvang aan te sluiten op bestaande netwerken zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin 
en het Voorschools Advies Team. De gemeente heeft geen middelen om sturend op te treden naar 
kinderdagverblijven, omdat het immers een commerciële voorziening betreft, behalve op het 
gesubsidieerde W E deel. Daarnaast pleit de gemeente voor een uitbreiding van het aanbod 
voorschoolse educatie in kinderdagverblijven. Op vier kinderdagverblijven wordt een WE-programma 
aangeboden. Stichting Kinderopvang heeft de intentie uitgesproken W E uit te breiden naar meerdere 
locaties. Sinds een jaar heeft Stichting Voorschool als nieuwe exploitant peuteropvang geopend. Dit is 

Gemeente Den Helder (2010). Visiedocument brede scholen in de gemeente Den Helder. 

8 



een vorm van verlengde peuteropvang waarin kinderopvang en peuterspeelzaalwerk worden 
gecombineerd. De gemeente zal investeren in de kwaliteit van de kinderdagopvang door uitbreiding 
van W E in kinderdagverblijven. Op deze manier zullen de verschillen wat betreft inhoudelijk aanbod 
tussen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor ouders mimimaal zijn. In de bijlage is een 
overzicht te vinden van alle kinderdagverblijven in Den Helder (bijlage 1 - tabel 4). 

5.3 Voor- en Vroegschoolse Educatie 
W E richt zich vooral op het vroegtijdig opsporen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij jonge 
kinderen en bij leerlingen in het basisonderwijs door middel van taaiprogramma's. W E is daarmee 
een belangrijk beleidsinstrument in het onderwijsachterstandenbeleid. De gemeente pleit voor 
kwalitatief en voldoende voorschoolse educatie, ook in de kinderdagopvang. Deelname aan een W E -
programma vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen. Dit is niet alleen goed voor de kinderen, 
maar ook voor de gehele samenleving. Het leidt tot betere sociale vaardigheden en op termijn tot 
minder schooluitval en betere loopbaanperspectieven. De gemeente stelt vast op grond van welke 
criteria een kind in aanmerking komt voor het volgen van voorschoolse educatie (bijlage 1 - tabel 5). 
WE-voorzieningen zijn te vinden in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (2 en 3 jaar) en in de 
onderbouw van het basisonderwijs (4-6 jaar). 

De gemeente Den Helder ontvangt rijksmiddelen in de vorm van een specifieke uitkering voor het 
onderwijsachterstandenbeleid en is verplicht een dekkend aanbod voorschoolse educatie te realiseren 
voor minimaal het aantal peuters in de gemeente met een leerlingengewicht. Momenteel volgen 
ongeveer 140 doelgroeppeuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar voorschoolse educatie op verschillende 
locaties (bijlage 1 - tabel 6). Daarmee heeft Den Helder een voldoende dekkend aanbod. De 
voorschoolse educatie wordt overal volgens de wettelijke kwaliteitseisen uitgevoerd. 

6. Model voor toekomstbestendig peuterspeelzaalwerk 
In Den Helder is de noodzaak ontstaan om peuterspeelzaalwerk organisatorisch en financieel op een 
andere manier weg te zetten. Een gewenst scenario moet allereerst passen binnen de lokale situatie 
in Den Helder en de uitgangspunten van de wet OKE. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om het bestrijden 
van onderwijsachterstanden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan 
peuterspeelzaalwerk en aan voorschoolse educatie. Daarnaast willen we dat alle ouders van peuters 
van een gelijk kwalitatief, inhoudelijk en financieel voorschools aanbod gebruik kunnen maken. Aan 
Bureau Buitenhek Management & Consult is gevraagd, aan te sluiten bij bovenstaande wensen van 
de gemeente, en onderzoek te doen naar de organisatorische en financiële consequenties van 
harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. 

6.1 Vernieuwde peuteropvang door harmonisatie 
Door het harmoniseren van peuterspeelzaalwerk met kinderopvang en de omvorming hiervan tot 
peuteropvang kunnen alle ouders van peuters (2 tot 4 jaar) gebruikmaken van een gelijk kwalitatief, 
inhoudelijk en financieel aanbod aan voorschoolse voorzieningen. De verschillen tussen 
peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang zijn weggenomen en worden op onderdelen verbeterd. Het 
nieuwe financieringsstelsel wordt gebaseerd op vraagfinanciering. De gemeente 'koopt' plaatsen in bij 
de aanbieders tegen een maximum uurtarief en betaalt dus alleen voor daadwerkelijk gebruik. 

6.2 Uitgangspunten nieuwe subsidiestructuur met vraagfinanciering 
Uit de beschrijving van het probleem, de analyse en bevindingen en de uitkomsten uit het onderzoek 
van Bureau Buitenhek (2012) zijn passende uitgangspunten naar voren gekomen die van invloed zijn 
op de nieuwe subsidiestructuur. Binnen die structuur worden de volgende drie uitgangspunten 
gehanteerd: 

1. Peuterspeelzaalwerk zoveel mogelijk aansluiten bij de financieringsystematiek van 
kinderopvang 

Als peuterspeelzaalgroepen aansluiten bij de financieringssystematiek van de kinderopvang, kan een 
deel van de ouders een beroep doen op de kinderopvangtoeslag. Hierdoor wordt een deel van de 
subsidiekosten van de gemeente omgebogen naar rijksmiddelen en worden kosten voor de gemeente 
bespaard. Voor de peuterspeelzalen in Den Helder betekent dit (omdat zij op dit moment al met twee 
MB03-gediplomeerde leidsters op de groep draaien) vooral de volgende twee aanpassingen: 

de leidsters onder de CAO Kinderopvang brengen; 
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de huidige groepsgrootte terugbrengen naar 14 of 15 peuters, afhankelijk van de leeftijden in 
de groep; 
de lengte van alle, door de gemeente gesubsidieerde, dagdelen wordt vastgesteld op 3 uur 
per dagdeel. 

Ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage aan de peuteropvangaanbieder. De inkomensafhankelijke ouderbijdrage is conform een 
door de gemeente vastgestelde tabel die is afgestemd op de kinderopvangtoeslagen. De 
peuteropvangaanbieder ontvangt van de gemeente het verschil tussen het geldende uurtarief/kostprijs 
en de ouderbijdrage 

2. Subsidierelatie op basis van vraagfinanciering 
Het nieuwe financieringsstelsel wordt gebaseerd op vraagfinanciering. Dit houdt in dat de gemeente 
plaatsen 'inkoopt' bij de aanbieder en dus alleen betaalt voor daadwerkelijk gebruik, waardoor 
aanbieders zelf verantwoordelijk worden voor een goede bezetting op de groepen en de gemeente 
niet meer meebetaalt aan onnodig lege plekken en onderbezette groepen. Vraagfinanciering zorgt ook 
voor een transparante financiering zonder marktverstoring en de kosten kunnen worden bewaakt 
doordat gebruik wordt gemaakt van een maximum uurprijs voor alle aanbieders. Daarnaast kunnen 
ouders zelf kiezen van welke voorschoolse voorziening ze gebruik willen maken. 

3. Aanbod voorschoolse educatie in peuteropvang en kinderdagopvang 
In het nieuwe financieringsstelsel wordt voorschoolse educatie aangeboden in de peuteropvang en de 
kinderdagopvang. Voor de peuteropvang geldt dat de gemeente een aanbod voorschoolse educatie 
als voorwaarde stelt om in aanmerking te komen voor subsidie. De gemeente koopt alleen plaatsen in 
op locaties die als W E - locaties geregistreerd zijn in het landelijk register. In het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle voorzieningen voor kinderopvang die aan de 
wettelijke eisen, ledereen kan hierin zien welke voorziening door de gemeente is geregistreerd na een 
inspectie van de GGD. Voor voorschoolse educatie stelt de gemeente een subsidiejaarbedrag per 
doelgroeppeuter beschikbaar. 

Verder is het van belang dat in de structuur rekening wordt gehouden met de volgende punten: 
• Het aanbod voldoet aan de gemeentelijke doelstellingen voor de voorschoolse sector, de 

wettelijke kwaliteitseisen en peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd op ambitieniveau 2; 
• Het peuterspeelzaalaanbod sluit aan bij recente demografische gegevens en 

(beleidsontwikkelingen (bijlage 1 - tabel 7); 
• Het aanbod wordt jaarlijks afgestemd op de vraag en op de beschikbare middelen in de 

begroting van de gemeente; 

7. Conclusie 
Ontwikkelingen in de voorschoolse sector maken dat het peuterspeelzaalwerk als voorziening en 
zelfstandige werksoort onder druk staat. Een werksoort die de gemeente van belang acht voor haar 
jongste inwoners. De gemeente Den Helder wil de komende jaren (blijven) investeren in de brede 
ontwikkeling van kinderen door het aanbieden van voorschoolse educatie in voorschoolse 
voorzieningen. De gemeente heeft in het verlengde daarvan de wettelijke verplichting om een 
dekkend aanbod voorschoolse educatie te realiseren. Daar heeft de gemeente juist het 
peuterspeelzaalwerk, als vindplaats van jonge (achterstands)kinderen, bij nodig. Ouders kiezen vaak 
bewust voor een peuterspeelzaal en daarnaast kan een deel van de ouders niet terecht in de 
kinderdagopvang door financieel gescheiden stelsels. Dat pleit ervoor om een aanbod 
peuterspeelzaalwerk in Den Helder te behouden. 

Doordat steeds meer kinderen een plek vinden in de kinderdagopvang zal de gemeente meer 
investeren in de kwaliteit van deze voorziening door uitbreiding van voorschoolse educatie op locaties. 
Op deze manier zullen de verschillen wat betreft inhoudelijk aanbod tussen kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen voor ouders mimimaal zijn. 

Het huidige gemeentelijk beleid en het bijbehorende toetsingskader sluit niet meer aan. Wanneer het 
beleid niet wordt aangepast, bestaat de kans dat het peuterspeelzaalwerk in zijn huidige vorm 
verdwijnt. Daarom zijn nieuwe uitgangspunten geformuleerd met als doel een passende 
subsidiesystematiek voor peuterspeelzaalwerk in Den Helder te ontwikkelen. De kern van de 
subsidiesysteem is dat de gemeente op basis van vraagfinanciering per peuterplaats in vernieuwde 
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peuteropvang subsidieert. Op deze manier kan de gemeente aan haar doelstellingen voldoen; er blijft 
een voorschools aanbod voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor 
kinderdagopvang en er worden zoveel mogelijk kinderen in de voorschoolse periode bereikt met 
voorschoolse educatie. Daarnaast zorgt een passende subsidiesystematiek ervoor dat financiële 
middelen op een efficiënte manier worden ingezet en terechtkomen op plaatsen waar ze nodig zijn. 
Het nieuwe financieringsstelsel zal uitgewerkt worden in beleidsregels. 

8. Financiën 
Onderstaand overzicht geeft aan welke bedragen beschikbaar zijn voor het peuterspeelzaalwerk 
inclusief het W E - aanbod in 2012. De gemeentebegroting vormt het huidige financiële kader in 
samenhang met de besluiten uit de Kadernota 2012 - 2015. 

In het rapport van Buitenhek (2012) is indicatief doorgerekend wat de gevolgen zijn voor de 
subsidiekosten na de invoering van de voorgestelde harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en 
kinderopvang en de nieuwe subsidiesystematiek voor de gemeente Den Helder. Op basis van de 
indicatieve berekening wordt een totaalbesparing van ruim € 48.000, - gerealiseerd. Bij deze 
berekening moet echter rekening gehouden worden met verschillende onzekere factoren, zoals de 
werkelijke ouderbijdrage, krimp/vraaguitval, het werkelijk aantal ouders dat recht heeft op de 
kinderopvangtoeslag, die van invloed kunnen zijn op de werkelijke besparing die kan worden behaald. 

Financieel overzicht peuterspeelzaalwerk 2012-2015 

Peuterspeelzaalwerk 
2012 2013 2014 2015 

(686.7099.103 'Subsidie peuteropvang') €440.884 € 440.884 € 440.884 € 440.884 

> exploitatie 

> compensatie ouderbijdrage regulier 

> deel compensatie ouderbijdrage W E 

W E aanbod 

(471.7099.206 'Onderwijsachterstanden 2011 - 2014') 

> uitvoering voorschoolse educatie op locaties € 250.000 € 250.000 €250.000 PM 

> compensatie ouderbijdrage W E € 120.000 € 120.000 € 120.000 PM 

Totaal € 702.884 € 702.884 € 702.884 

9. Realisatie 
De harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang vereist een zorgvuldige implementatie. De 
gemeente zal samen met de aanbieders van peuterspeelzaalwerk afspraken maken over het 
implementatieproces. Daarbij is het wenselijk te kiezen voor een doorgroeiscenario waarbij eerst met 
de huidige aanbieders van peuterspeelzaalwerk de verschillen tussen kinderopvang en peuterwerk 
zoveel mogelijk worden weggenomen en pas daarna andere aanbieders peuteropvang toe te laten op 
de markt. Kortweg moeten de volgende stappen gezet worden: 

1. Het harmoniseren van de ouderbijdragen alsmede het aanboren van financiering via de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk (Wkkp) voor werkende ouders en het 
ombouwen naar peuteropvang; 

2. De subsidierelatie tussen gemeente en aanbieder wordt aangepast; gemeentelijke 
subsidiemiddelen worden alleen nog ingezet voor huishoudens die geen beroep kunnen doen 
op de kinderopvangtoeslag en subsidiering geschiedt op basis van vraagfinanciering. 

3. Ook andere aanbieders kunnen nu toetreden op de markt van peuteropvang. 
Uiteraard moet de gemeente beleidsregels in het kader van het nieuwe financieringsstelsel opstellen. 
Het college stelt voor aan de raad om deze beleidsregels vast te stellen. Omdat wordt uitgegaan van 
vraagfinanciering is de keuze van ouders bepalend voor de geldstroom van de gemeente. Om de 
administratieve lasten te beperken is het wenselijk om de gemeentesubsidie nieter per gezin uit te 
keren, maar na subsidieverlening voorafgaand aan het subsidiejaar periodiek bij wijze van voorschot 
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aan de aanbieders. De ouders betalen aan de peuteropvang aanbieder dan direct het gereduceerde 
tarief. Achteraf vindt verantwoording en subsidievaststelling plaats op basis van de werkelijk 
gerealiseerde plaatsen en gefactureerde ouderbijdragen. 

10. Meetbare doelstellingen 

• Met ingang van 2013 een kostendekkende exploitatie van peuterspeelzaalwerk 
• Met ingang van 2013 een (blijvend) dekkend aanbod voorschoolse educatie 

11. Planning 

2011 
Ontwerp beleidsuitgangspunten 

peuterspeelzaalwerk 

14 sept 2011 
Besoreken manaeement OWS 

28 sept. 2011 
Bespreken voorschoolse sector 

27 april 2012 
Oplevering onderzoek bureau Buitenhek 

management & Consult 

10 mei 2012 
Bespreken voorschoolse sector 

21 mei 2012 
Bespreken Dortefüiïlehouder 

29 mei 2012 
Collegebesluit kader en uitgangspunten 

nieuw subsidiestelsel 

18 juni 2012 
Commissie MO (incl. korte presentatie 

bureau Buitenhek 

25 juni 2012 
Raadsbesluit 

2 e helft 2012 
1. Uitwerking uitgangspunten in 

beleidsregels 
2. Collegebesluit beleidsregels 

1 januari 2013 
Implementatie nieuw subsidiestelsel 

1 januari 2014 
Evaluatie nieuw financieringsstelsel en 

eventueel aanpassen beleidsregels 

12 



Bijlage 1. Tabel lenoverzicht 

Tabel 1. Aantal kinderen 0-4 jaar in Den Helder 
Jaar Leeftijd ih jaren Totaal 

0 1 2 3 
2005 687 638 628 627 2580 
2011 534 530 581 563 2238 

Tabel 2. Aantal kinderen in voorschoolse voorzieningen 2011 
Pere (%) 

Totaal aantal 2- en 3-jarigen 1144 100% 
Peuterspeelzaalwerk 357 31% 

Kinderdagopvang 432 38% 
Overigen (thuis, informeel, gastouderopvang) 355 31% 

Tabel 3. Peuterspeelzalen gemeente Den Helder 2011 
! Peuterspeelzaal Exploitant Vergunning/ in Basissubsidie W E gelden 

register 
1. Bibelebonseberg SKDT • • 

2. Boefjesboet SKDT • • • 
3. Bonte Bijtjes SKDT • • • 

4. Holderdebolder SKDT • • 
5. Hummeltjeshonk SKDT • • 

6. Olleke Bolleke SKDT • • • 
7. Dijkstappers SKDT • 
8. Sterrekijkers S P • • • 

9. Torteltuin S P • • • 
10. Vlindertuin S P • • • 
11. Zeepaardje S P • • • 

12. 'tZwanenest Bestuur 't Zwanenest • 
SKDT = Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel/ S P = Stichting Peuterplezier 

Kinderdagverblijf W E gelden 
1. Paddeltje 

2. Bruintje Beer 
3. Wiele Wiele Stap 

4. K'Nijntje • 
5. Walvisvaarders • 

6. 't Vonkje 
7. De Duinstruiners 
8. De Strandjutter 

9. De Zandstappers 
10. Kids City 

11. 't Kraaienest 
12. De Vuurtoren • 

13. De Tuimelaars • 
14. Peuteropvang 't Vuurvliegje 
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Tabel 5. Doelgroepcriteria_gemeente Den Helder 
Doelgroepcriteria 

Kinderen met een gewicht 0,3 of 1,2 volgens de gewichtenregeling uit het basisonderwijs 
Kinderen bij wie het consultatiebureau een (risico) op een taalachterstand heeft gesignaleerd 

Kinderen van ouders die een inburgeringstraject volgen 
Kinderen met een andere moedertaal 

Kinderen die door een jeugdzorginstelling worden aangemeld 

Tabel 6. Spreiding WE-locaties Den Helder 
Wijk Aantal W E locaties 

De Schooten 1 peuterspeelzaal 
Nieuw Den Helder 2 peuterspeelzalen en 3 kinderdagverblijven 

Centrum 3 peuterspeelzalen 
Julianadorp 2 peuterspeelzalen 

Tabel 7. Demografische gegevens (1 januari 2011) 
Wïjk Aantal 

2-/3-
jangen 

School 
gewichten 

Aantal péutërsl^zaïen " W É Bezetting Aantal 
2-/3-

jangen 

School 
gewichten Totaal Subsidie Geen 

subsidie 
psz kdo 

Stad binnen 
de Linie 

447 155 5 4 1 3 132 166 

Nieuw Den 
Helder 

264 182,7 2 2 0 2 75 117 

De Schooten 131 47,1 1 1 0 1 49 25 

Julianadorp 286 58,8 4 3 1 2 101 124 

Wijk rs Integraal Huisvestingsplan 
2011-2025 

/istedoeumertt 
Brede Scholen 

2011 
Stad binnen 
de Linie 

• Noord-west -
- Noord-oost -
- Zuid-oost — 
- Zuid-west — 

Indische Buurt (8) 
Vogelwijk, Visbuurt, Centrum (7) 

(7) 
Pasteurstraat (6) 

Nieuw Den 
Helder 

- Zuid-oost 
- Noordoost/ west -

Usselmeerstraat (5) 
Marsdiepstraat (4) 

De Schooten — C e n t r a a l • Schooten (3) 

Julianadorp - Noord • 
• Oost -
• Zuid - -

Julianadorp Noord/ Oost (2) 
(2) 

Drooghe Bol (1) 

Tabel 8. Ouderbijdrage peuterspeelzaalwerk 2012 

Ouderbijdrage peuterwerk 
2012/uur 

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2012 uurprijs € 6,36 
1ekind 2 e kind en verder 

Lager dan € 18.546 €0,59 €0,43 
€ 18.547 € 28.515 €0,80 €0,45 
€ 28.516 € 39.137 €1,20 €0,55 
€ 39.137 € 52.779 €1,63 €0,69 
€ 52.780 € 74.992 €2,64 €0,94 
€ 74.992 € 91.651 €3,75 € 1,19 
€ 91.652 en hoger €4,24 €1,99 
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