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GEMEENTE

ZEEVANG

HOOFDSTUK 1. INLEIDING
Op 1 augustus 2010 is de Wet Onderwijskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) in werking
getreden. De gemeente speelt bij de uitvoering van deze wet een belangrijke rol. De Wet OKE leidt
tot wijzigingen van de Wet Kinderopvang (Wk), de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op het
Onderwijs toezicht en enkele andere wetten in verband met de wijzigingen in het
onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De Wet OKE brengt door de harmonisatie van de regelgeving
voor voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) een aantal
verbeteringen aan in het stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen, leidt tot meer en betere
voorschoolse educatie (VVE) en neemt financiële drempels weg voor ouders van doelgroepkinderen
om deel te nemen aan voorschoolse educatie.
Gemeenten hebben de taak de regie op zich te nemen en met lokale partners, basisscholen,
kinderopvang en peuterspeelzalen tot een gezamenlijke visie te komen voor de toekomst van de
lokale voorschoolse voorzieningen. Gemeenten moeten daarbij tot afspraken komen over de
doelgroep voor voorschoolse educatie en het realiseren van een dekkend en sluitend aanbod van
voor- en vroegschoolse educatie.
Deze notitie beschrijft hoe de gemeente Zeevang uitvoering wil geven aan de Wet OKE. In hoofdstuk
twee wordt de Wet OKE omschreven en de regels en eisen waaraan gemeenten moeten voldoen.
Hoofdstuk drie geeft een omschrijving van de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de WET
OKE en de huidige stand van zaken in de gemeente. Hoofdstuk vier omschrijft het kader waarbinnen
de Wet OKE in de gemeente Zeevang zal worden geïmplementeerd aan de hand van een
gezamenlijke missie en ambitie, de definiëring van de doelgroep en de speerpunten. Hoofdstuk vijf
geeft aan middels welke stappen de implementatie van de Wet OKE in de gemeente Zeevang zal
plaatsvinden en tot slot geeft hoofdstuk zes het financiële kader weer waarbinnen de Wet OKE
uitgevoerd dient te worden.
Deze notitie is tot stand gekomen in overleg met de volgende partners:
• Stichting SPOOR
• Jeugdgezondheidszorg (GGD Zaanstreek-Waterland)
• Kinderopvangaanbieders Berend Botje, Tinteltuin en De Robbedoes
• Peuterspeelzaal Beets en Stichting Peuterspeelzalen Berend Botje Zeevang
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HOOFDSTUK 2. WET EN REGELGEVING
In dit hoofdstuk worden de
meebrengt.

belangrijkste wijzigingen omschreven die de Wet OKE met zich

1. Kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Met de Wet OKE wordt de naam van de Wet kinderopvang (Wko) gewijzigd in Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp). Met deze wijziging wordt een landelijk kwaliteitskader voor
peuterspeelzalen geïntroduceerd. Deze is grotendeels gelijk aan het kwaliteitskader van de
kinderopvang. Aan deze nieuwe kwaliteitseisen moeten de peuterspeelzalen vanaf 1 augustus 2010
voldoen. Om te controleren dat de peuterspeelzalen voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen is de
GGD aangesteld als toezichthouder. De belangrijkste landelijke eisen zijn:
1. Maximale groepsgrootte 16 kinderen
2. Twee leidsters per groep, leidster-kindratio 1:8
3. Minimaal één leidster is gekwalificeerd op het SPW3 niveau1
4. Pedagogisch plan
5. Risico-inventarisatie
6. Oudercommissie
7. Verplichte verklaring omtrent gedrag (VOG) voor al het personeel
Met deze landelijke kwaliteitseisen komt de verordening op de kwaliteit peuterspeelzalen te
vervallen. Dit geldt niet voor de regels voor ruimte en inrichting. Hier hebben gemeenten de vrijheid
om te bepalen of zij een nieuwe verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen
vaststellen.
2. Inrichten voldoende en gespreid aanbod voorschoolse educatie
Met de invoering van de Wet OKE worden gemeenten verplicht voldoende voorschools aanbod te
realiseren voor doelgroepkinderen binnen de gemeente. Dit dient te gebeuren op basis van
afspraken met schoolbesturen en houders van kindcentra en peuterspeelzalen. Het maken van deze
afspraken is een verplichting en gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Onder deze afspraken vallen
tenminste:
- het definiëren van de doelgroep
- de werving en toeleiding van de doelgroep naar de voor- en vroegschoolse voorzieningen
- afspraken maken over invoeren doorlopende leerlijn naar vroegschoolse educatie
- het behalen van resultaten bij de vroegschoolse educatie
Gemeenten mogen dus zelf bepalen welke doelgroepbepaling wordt gehanteerd. Gemeenten
moeten wel verantwoording afleggen voor het aanbieden van een minimaal aantal VVE-plaatsen.
Hoeveel dit is hangt af van het aantal gewichtenleerlingen in groep 1 en 2 van de basisschool in een
gemeenten. Het ministerie van OCW hanteert hierbij de vuistregel dat het minimale aanbod van een
gemeente 75% moet zijn van het aantal gewichtenleerlingen in groep 1 en 2 van de basisschool.
3. Invoeren kwaliteitseisen voorschoolse educatie
Om de kwaliteit van de VVE-programma’s te waarborgen voorziet de Wet OKE in minimum
kwaliteitseisen. Deze eisen zijn:
- De voorschoolse educatie wordt gegeven op een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf;
- Het aanbod van het VVE-programma bedraagt minimaal 4 dagdelen of tien uur per week
voor elk kind;

1

Op de kwaliteitseis van de beroepskrachten in peuterspeelzalen wordt een uitzondering gemaakt. Aan deze
eis moet uiterlijk per 1 augustus 2011 worden voldaan.
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-

De maximale groepsgrootte is 16 kinderen en een bezetting van ten minste één
beroepskracht per acht kinderen is verplicht;
Het personeel dat voorschoolse educatie geeft heeft minimaal een SPW-3 opleiding;
Het personeel heeft specifieke scholing over voorschoolse educatie gehad;
Er worden erkende integrale programma’s gebruikt voor voorschoolse educatie. Met deze
VVE-programma’s worden de vier belangrijkste ontwikkelingsdomeinen bij jonge kinderen
gestimuleerd, te weten: taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wanneer in de gemeente Zeevang een VVE-aanbod gerealiseerd gaat worden dan dienen de
kwaliteitseisen voor voorschoolse educatie te zijn gerealiseerd voor 1 augustus 2011. Hiermee heeft
de gemeente Zeevang een jaar uitstel gekregen. Dit uitstel is gegeven omdat de gemeente Zeevang
geen rijksuitkering ontvangt voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB).
4. Financiële toegankelijkheid voorschoolse educatie
Om het bereik en de toeleiding van kinderen naar voorschoolse educatie te vergroten zullen
financiële drempels voor ouders zo laag mogelijk moeten zijn. Om dit te realiseren zijn gemeente
verplicht de ouderbijdrage voor peuterspeelzalen met voorschoolse educatie vast te stellen op het
niveau van de minimale ouderbijdrage bij de kinderopvangtoeslag. Dat is op dit moment € 105, per
jaar. Deze regeling geldt alleen voor doelgroepkinderen.2
5. Het voeren van jaarlijks overleg
In de Wet OKE wordt het college van B&W verplicht jaarlijks overleg te voeren met schoolbesturen
en de besturen van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Dit overleg kan plaats vinden binnen
het kader van de Lokale Educatieve Agenda. In dit jaarlijkse overleg dienen afspraken gemaakt te
worden over:
A. Een zo groot mogelijke deelname van kinderen aan voorschoolse educatie. Aandachtspunten
hierbij zijn:
- het vaststellen van welke kinderen met een risico op een achterstand in de Nederlandse taal
in aanmerking komen voor voorschoolse educatie;
- de wijze waarop kinderen worden toegeleid naar voor- en vroegschoolse educatie;
- de organisatie van een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie.
B. De resultaten van de vroegschoolse educatie.
Om te voldoen aan haar wettelijke verantwoordelijkheid krijgt de gemeente naast een stevigere
regierol ook een zogenaamde doorzettingsmacht. Dit houdt in dat wanneer niet alle betrokken
partijen meewerken aan een samenhangend lokaal onderwijsachterstandenbeleid het college van
B&W het besluit kan namen dat de afspraken ook gaan gelden voor de partijen die zich niet kunnen
vinden in de afspraken. Bij het nemen van een dergelijk besluite dienen wel alle betrokken belangen
te worden afgewogen en dient een redelijke termijn van onderhandelen te hebben plaatsgevonden.

2

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het verplichte laagste ouderbijdragetarief voor alle peuters zou gelden
die deelnemen aan voorschoolse educatie Dit was voorzien in artikel 166 lid 2 WPO. De minister bereidt echter
een wetsvoorstel voor waarin de verplichte lage ouderbijdrage uitsluitend voor zogenaamde doelgroepkinderen
zal gelden.
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HOOFDSTUK 3. HUIDIGE SITUATIE ZEEVANG
In dit hoofdstuk worden de uitvoerende partners genoemd met wie de gemeente afspraken moet
maken om de implementatie van de Wet OKE te voltooien. Ook wordt een overzicht gegeven van het
aantal gewichtenleerlingen in de gemeente Zeevang en de huidige stand van zaken met betrekking
tot de wettelijke taken.
3.1 Peuterspeelzalen
In de gemeente Zeevang zijn twee aanbieders van peuterspeelzalen: Peuterspeelzalen Beets en
Berend Botje. Peuterspeelzaal Beets heeft één groep, en Berend Botje heeft in totaal 4 groepen
verspreid over drie kernen. Beide aanbieders ontvangen subsidie van de gemeente.
Tabel 1. Overzicht aanbieders peuterspeelzalen gemeente Zeevang
Naam

Capaciteit/opmerking3

PSZ Beets

17 kinderen (max. 12 kinderen per groep). Er is
één vaste leidsters die ondersteund wordt door
twee vaste vrijwilligers. De peuterspeelzaal is 2
dagdelen per week open.

Warder

Warder beertjes

20 kinderen. Er zijn twee vaste leidsters met
daarnaast een team van 10 vrijwillige ouders. De
peuterspeelzaal is 5 dagdelen per week geopend.

Kwadijk

Boendertjes

Eén groep met in totaal 11 kinderen met 1 vaste
leidster ondersteund door vrijwilligers. De
peuterspeelzaal is 2 dagdelen per week geopend.

Oosthuizen

PSZ Berend Botje
Oosthuizen

30 kinderen verdeeld over twee groepen. De
peuterspeelzaal is 4 dagdelen per week geopend.

Aanbieder Kern

PSZ Beets

Berend
Botje

Beets

3.2 Kinderdagopvang
In Zeevang zijn drie aanbieders van kinderopvang met in totaal drie kinderdagverblijven.
Tabel 2. Overzicht kinderdagverblijven in gemeente Zeevang
Aanbieder
Tinteltuin

De
Robbedoes

Kern

Naam

Capaciteit/opmerking4

Oosthuizen

Kdv Okido

24 plaatsen

Kdv
De Robbedoes

7 plaatsen

Warder

Berend Botje Oosthuizen

Halve dagopvang
De Robbedoes

8 plaatsen

Kdv Oosthuizen

13 plaatsen

3

De cijfers over de capaciteit en het aantal kinderen zijn gebaseerd op de subsidieaanvragen van de
peuterspeelzalen voor 2011.
4
De cijfers over de capaciteit van de kinderopvangcentra zijn gebaseerd op het Register Kinderopvang
gemeente Zeevang (juli 2010).
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3.3 Basisscholen en aantallen leerlingen
In de gemeente Zeevang zijn in totaal vijf openbare basisscholen in vijf verschillende kernen. In totaal
gaan er 643 kinderen naar de basisschool in Zeevang.5 Van dit aantal worden 27 leerlingen
aangewezen als gewichtenleerlingen.6 Dit zijn leerlingen van ouders met een laag en/of zeer laag
opleidingsniveau.
Tabel 3. Overzicht aantal (gewichten-) leerlingen per school
Naam vestiging
Kern
0.00
0.3
OBS ’t Tilletje
Warder
91
0
OBS het
Oosthuizen
320
14
Kraaiennest
OBS Middelie
Middelie
79
3
OBS Pr. Beatrix
Kwadijk
69
2
OBS Meester Haye
Beets
57
3

1.2
0

totaal
91

5

339

0
0
0

82
71
60

Op basis van het aantal gewichtenleerlingen keert het rijk voor de periode 2011-2014 geld uit aan
gemeenten om invulling te geven aan het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Hiermee moeten
gemeenten ook het VVE-aanbod mee bekostigen. De gemeente Zeevang heeft echter dermate
weinig gewichtenleerlingen dat zij niet in aanmerking komt voor deze OAB-uitkering.7 In hoofdstuk 6
wordt verder ingegaan op welke middelen het Rijk wel beschikbaar stelt aan de gemeente Zeevang.
3.4 Aanbod Voorschoolse Educatie.
Op dit moment is er in de gemeente Zeevang geen VVE-aanbod. De aanbieders van
kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk hebben aangegeven dat er weinig kinderen zijn met
taalachterstanden. Wanneer kinderen wel minder ver in hun ontwikkeling zijn, dan proberen de
leidsters hier meer aandacht aan te geven. Dit gebeurt dan echter niet via de erkende VVEprogramma’s.
3.5 Jaarlijks overleg
Op dit moment vindt vanuit het Jeugdbeleid vier keer per jaar overleg plaats tussen de gemeente en
de schooldirecteuren. Vanaf 2011 zal ook structureel een jaarlijks LEA-overleg plaatsvinden tussen
de gemeente, de schoolbesturen, de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen waarbij de wettelijk
vastgestelde agendapunten zullen worden besproken.

5

Peildatum is oktober 2009. Deze cijfers zijn ook gebruikt om te bepalen of gemeenten in aanmerking komen
voor OAB-gelden van het rijk.
6
De gewichtenregeling kent geldbedragen toe aan leerlingen op basis van het opleidingsniveau van de ouders.
Het opleidingsniveau van de ouders wordt algemeen erkend als een goede voorspeller van taalachterstanden
bij jonge kinderen.
7
Zie staatsblad 2010, 687
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HOOFDSTUK 4. KADER WET OKE ZEEVANG
In dit hoofdstuk wordt het kader aangegeven waarbinnen de Wet OKE zal worden uitgevoerd in de
gemeente Zeevang. Dit gebeurt aan de hand van een gezamenlijke visie en ambitie, de definiëring
van de doelgroepkinderen en de belangrijkste speerpunten. Dit kader is opgesteld na overleg met de
partners.
4.1. Visie en ambitie
De gemeente Zeevang wil een stelsel van voorzieningen van nul tot vierjarigen tot stand brengen
waarbij zowel aandacht is voor de pedagogische en educatieve doelstellingen als voor de opvang.
Om dit te realiseren worden alle kinderen zo vroeg mogelijk in beeld gebracht zodat kinderen die het
risico lopen op een ontwikkelingsachterstand worden gesignaleerd en benoemd. Ook worden
kinderen middels de doorlopende leerlijn zo goed mogelijk en zonder (taal-) achterstand voorbereid
op het basisonderwijs.
4.2 Definitie Doelgroep
In de gemeente Zeevang worden kinderen met de volgende kenmerken beschouwd als
doelgroepkinderen:
- Kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau8
- Kinderen met Nederlandse taalachterstand
4.3 Speerpunten
In het kader van de nieuwe wettelijke eisen die de Wet OKE stelt is het goed om een aantal
speerpunten te formuleren op basis waarvan invulling gegeven kan worden aan het beleid voor
zowel de kinderopvang als de peuterspeelzalen voor de periode 2010-2014.
- Een doorlopende leerlijn is van wezenlijk belang om kinderen op de juiste plek in het
basisonderwijs te krijgen. Zowel kinderdagverblijven als peuterspeelzalen zullen voldoende
overdracht en contact moeten hebben met het basisonderwijs om de doorloop van de
kinderen naar het basisonderwijs op een goede manier vorm te geven. De gemeente neemt
de regie om dit te realiseren.
- De gemeente zet in op signalering van (taal)problematiek en 100% bereik van de doelgroep
kinderen. Dit is een wettelijke inspanningsverplichting van de gemeente. De gemeente zal
afspraken maken met de Jeugdgezondheidszorg om de toeleiding van doelgroepkinderen te
regelen. Peuters krijgen een VVE aanbod wanneer ze door de Jeugdgezondheidszorg zijn
geïndiceerd als doelgroepkind. Daarnaast wordt ingezet op een goed observatiesysteem van
de organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk waarmee taalproblemen bij
kinderen worden gesignaleerd.
- Vanaf 1 augustus 2011 is er in de gemeente Zeevang een VVE-aanbod waar alle
doelgroepkinderen gebruik van kunnen maken.
- De gemeente bevordert de harmonisatie tussen kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De
kwaliteit van beide voorzieningen moet gelijk zijn zodat er geen segregatie ontstaat tussen
kinderen waarvan de ouders werken en kinderen van ouders zonder werk. Het is dus van
belang om de kwaliteit en toegankelijkheid (kosten) zoveel mogelijk te harmoniseren.
Samenwerking van instellingen in het kader van harmonisatie wordt door de gemeente
ondersteund.
- De organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen spannen zich in voor het verder
verhogen van de ouderbetrokkenheid.

8

Met een laagopleidingsniveau wordt dezelfde criteria gebruikt als bij de gewichtenregeling. Dit houdt in dat
onder laag opleidingsniveau het volgende wordt verstaan:. maximaal basisonderwijs of (V)so-zmlk of maximaal
lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis of kaderberoepsgerichte leerweg.
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HOOFDSTUK 5. IMPLEMENTATIE WET OKE
In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een opsomming gegeven van de stappen die in de gemeente
Zeevang moeten worden ondernomen voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken. Hierbij
wordt aangegeven wat de huidige stand van zaken is en welke afspraken over deze onderwerpen
reeds zijn gemaakt tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten met de partners9. Ook wordt aangegeven
welke acties nog moeten worden ondernomen in 2011 voor de verdere implementatie van de Wet
OKE.
5.1 Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

1

Actie
Gemeente inventariseert met de
aanbieders van peuterspeelzaalwerk
of zij reeds voldoen aan de landelijke
eisen en welke aanpassingen zij nog
moeten doen.

Stand van zaken
De PSZ’en van Berend
Botje voldoen reeds aan de
eisen. Bij PSZ
Beets is dit nog niet
duidelijk.

Vervolgactie/afspraak 2011
De gemeente gaat met PSZ
Beets in gesprek om te
inventariseren of en aan welke
kwaliteitseisen zij nog moeten
voldoen.

5.2 Inrichten voldoende en gespreid aanbod voorschoolse educatie

1

2

3

4

De gemeente stelt de VVE doelgroep
vast in samenspraak met de lokale
partners.
De gemeente stelt een werving- en
toeleidingstraject vast waarmee alle
doelgroepkinderen een VVE aanbod
krijgen. Dit traject wordt vastgesteld in
samenspraak met de
Jeugdgezondheidszorg, de
basisscholen en de
kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen.
De gemeente maakt samen met de
scholen, de peuterspeelzalen en de
kinderopvang afspraken over de
doorgaande leerlijn tussen de
voorschoolse en vroegschoolse
educatie. Deze afspraken gaan o.a.
over de overdracht van kinderen en
over de afstemming van programma’s.
De gemeente maakt afspraken met de
schoolbesturen over de resultaten van
de vroegschoolse educatie. Hierbij
moet gedacht worden aan de stijging
van het kennisniveau van de
Nederlandse taal.

De partners zijn akkoord
met de doelgroepdefinitie.

Na een jaar wordt
geëvalueerd of de
doelgroepdefinitie voldoet.

De JGZ gaat een systeem
van indicatiestelling voor
taalachterstanden bij jonge
kinderen in de gemeente
Zeevang uitzetten.

Eind januari laat de JGZ de
partners weten hoe het
systeem van indicatiestelling
in de gemeente Zeevang zal
worden uitgevoerd.

Afgesproken is dat vanaf
2011, indien noodzakelijk,
een VVE-aanbod
gerealiseerd wordt in de
kern Oosthuizen.

Stichting Peuterspeelzalen
Berend Botje Zeevang maakt
afspraken maken met
Basisschool de Kraaiennest
over invulling van de
doorgaande leerlijn.

De scholen gaan een
ontwikkelingsvolgsysteem
gebruiken. Hiermee
kunnen ze de
ontwikkelingen van een
kind nauwkeurig volgen.
Ook nemen de scholen aan

De scholen maken verdere
afspraken over het
ontwikkelingsvolgsysteem en
hoe de toets wordt ingezet om
de resultaatafspraken te
monitoren.

9

Gezamenlijk overleg heeft plaatsgevonden op 15 december. Voor dit overleg zijn de schoolbesturen, de
peuterspeelzalen, kinderopvangcentra en de Jeugdgezondheidszorg uitgenodigd. Het gezamenlijke overleg in
deze samenstelling met deze agendapunten dient jaarlijks plaats te vinden.
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het eind van groep één een
toets af. Hiermee kan de
progressie van de
doelgroepkinderen worden
gemonitoord.
5.3 Invoeren kwaliteitseisen voorschoolse educatie
Gemeente spreekt af met de
peuterspeelzalen en
kinderopvangcentra hoe in de
1.
gemeente Zeevang een VVE-aanbod
gerealiseerd wordt voor
doelgroepkinderen.

Afgesproken is dat vanaf
2011 een VVE-aanbod
gerealiseerd wordt voor
alsnog in de kern
Oosthuizen.

De gemeente maakt afspraken
met de Stichting
Peuterspeelzalen Berend Botje
Zeevang over het aanbieden
van een VVE-programma in de
kern Oosthuizen.

De gemeente Zeevang kiest ervoor om in eerste instantie een VVE-aanbod te realiseren in de kern
Oosthuizen, omdat hier de meeste doelgroeppeuters woonachtig zullen zijn. Zo gaat op dit moment
al 70% van de gewichtenleerlingen in Oosthuizen naar de basisschool. Ook wonen hier de meeste
inwoners van allochtone komaf en krijgen de statushouders (vluchtelingen die een
verblijfsvergunning hebben ontvangen) die jaarlijks in de gemeente Zeevang worden gehuisvest een
woning toegewezen in Oosthuizen.
5.4 Financiële toegankelijkheid voorschoolse educatie
Om de toegankelijkheid van VVE te
garanderen moet de gemeente de
ouderbijdrage van ouders met
1. doelgroepkinderen ten hoogste vast
stellen op het niveau van de minimale
ouderbijdrage bij de
kinderopvangtoeslag.

Op dit moment zijn hier
nog geen afspraken over
gemaakt.

De gemeente maakt interne
afspraken over de te volgen
procedure.

Tijdens het gezamenlijke
overleg van 15 december
2010 waren voor het
eerste alle partners bijeen.

In 2011 zal de gemeente het
initiatief nemen voor een
gezamenlijk overleg waarbij
de wettelijk vastgestelde
agendapunten worden
besproken.

5.5 Het voeren van jaarlijks overleg
De gemeente voert minimaal één keer
per jaar gezamenlijk overleg met de
1. schoolbesturen, de
kinderopvangcentra en
peuterspeelzalen
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HOOFDSTUK 6. FINANCIËLE KADER
Voor de implementatie en uitvoering van de Wet OKE heeft het rijk diverse uitkeringen beschikbaar
gesteld. In onderstaand tabel staat een overzicht van de structurele middelen die het rijk
beschikbaar stelt aan de gemeente Zeevang en de daarbij gestelde doelen.
Tabel 4. Overzicht middelen Wet OKE
Doel
Aard uitkering

Zeevang

Kwaliteit
peuterspeelzalen

Gemeentefonds

€ 33.601,90

OAB/VVE

Specifieke
uitkering

Geen

Toezicht en
handhaving
peuterspeelzalen
en voorschoolse
educatie

Gemeentefonds

€379

Toelichting
Deze rijksmiddelen in het gemeentefonds zijn
structureel en bedoeld om uitvoering te geven aan
de kwaliteitseisen voor de beroepskrachten en het
verlagen van de leidster-kindratio. Dit bedrag is
niet geoormerkt en wordt gestort in de algemene
middelen.
Deze middelen zijn voor vier jaar vastgesteld op
basis van het aantal gewichtenleerlingen per
gemeente. Gemeente Zeevang heeft te weinig
gewichtenleerlingen om in aanmerking te komen
voor deze uitkering.
Deze uitkering is structureel en gaat in vanaf 1-82010. In het uitkeringsjaar 2010 wordt dit bedrag
naar rato (5/12 deel) van de inwerkingtredingdatum toegevoegd. Dit bedrag is niet
geoormerkt en wordt gestort in de algemene
middelen.

In de begroting is € 33.600,- opgenomen voor de uitvoering van de Wet Oke. Dit zal ingezet worden
voor ambtelijke capaciteit voor de uitvoering van de wettelijke taken en het realiseren van een
voorschools aanbod voor alsnog in Oosthuizen, waarbij gebruikt wordt gemaakt van een door het rijk
erkend VVE-programma.

NOTITIE WET OKE
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