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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
In uw raadsinformatiebrief 74 d.d. 5 september 2008, rapporteert u aan de raad over de voortgang van de
integratie van het peuterspeelzaalzwerk met kinderopvang. Enkele zaken vallen GroenLinks daarbij op, naar
aanleiding waarvan wij een aantal vragen aan u hebben.
Allereerst valt het op dat alle aandacht momenteel uitgaat naar een probleemloze overgang van het
peuterspeelzaalwerk van HOP naar Spring. Hoewel ook GroenLinks van mening is dat er goede zorg
gedragen moet worden voor de huidige professionele en vrijwillige medewerkers van HOP en het
peuterspeelzaalwerk, zijn we bezorgd over het gebrek aan aandacht in uw brief voor de belangrijkste
doelstelling van dit hele traject, namelijk verbetering van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk middels
professionalisering. Ook van rijkswege zijn op dit punt eisen gesteld, die o.a. consequenties voor de
financiering kunnen hebben.
Hierover hebben we de volgende vragen:
1. Langs welk tijdspad zal de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk verlopen?
2. Op welk moment moet het peuterspeelzaalwerk in Helmond voldoende geprofessionaliseerd zijn
om de bijdrage van het rijk hiervoor niet in gevaar te brengen?
Een tweede punt dat voor GroenLinks gedurende dit hele traject erg belangrijk is, is dat de voorwaarden
voor gemeentelijke subsidiëring inhoudelijk moeten zijn, en daarmee open moet staan voor alle organisaties.
In uw brief laat u weten de uitzonderingspositie voor peuterspeelzaal de Toverhoed (in De Fonkel) niet
zondermeer te laten vallen, ondanks het advies daarover in de eindrapportage van de processbegeleider. Dit
stemt GroenLinks hoopvol. In de eerdere raadsinformatiebrief 13 d.d. 25 februari 2008, meldde u nog in
gesprek te zijn met de Wilhelminaschool, de Vrije School en kinderopvangorganisatie Korein over mogelijke
subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk aldaar. Naar de uitkomst van die gesprekken en uw standpunt
daarin, is GroenLinks zeer benieuwd. Daarom nogmaals de volgende vragen:
3. Staat gemeentelijke subsidiëring van peuterspeelzaalwerk in principe open voor alle uitvoerende
organisaties?
4. Wat zijn de inhoudelijke voorwaarden aan peuterspeelzalen om in aanmerking te komen voor
subsidie?
Met vriendelijke groet,
Rudi van der Made, namens GroenLinks Helmond
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede.
U heeft een aantal vragen gesteld naar aanleiding van raadsinformatiebrief 74 d.d. 5 september 2008 over
de voortgang van de integratie van het peuterspeelzaalwerk met kinderopvang. U geeft aan uw zorgen te
maken over de nadruk die ligt op de probleemloze overgang van het peuterspeelzaalwerk naar Spring en
bent bang dat de daadwerkelijke professionalisering daarbij naar achter geschoven wordt. Daarnaast blijft
uw fractie benieuwd naar de mogelijkheid voor peuterspeelzalen, die niet tot HOP behoren, om in
aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie.
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Tijdpad professionalisering
De professionalisering van het peuterspeelzaalwerk en de verdere invoering van programma’s Voor- en
Vroegschoolse educatie (VVE) in het peuterwerk worden tegelijkertijd in gang gezet. We spreken hier echter
wel over twee verschillende zaken.
Onder professionalisering van het peuterspeelzaalwerk verstaan we een toename van MBO’ers en HBO’ers
in het peuterspeelzaalwerk. We zijn van mening dat iedere groep peuters ten minste 1 professionele kracht
behoeft. Afhankelijk van de doelgroep op de peuterspeelzaal is de exacte mate van professionalisering van
de locatie te bepalen. Deze scholing van mensen is een aangelegenheid van Spring en deze zal dit
meenemen in haar bedrijfsplan wat zij uiterlijk december 2008 opstelt. De kaders hiervoor zijn al wel reeds
bepaald en vastgelegd.
Daarnaast hebben we met het Rijk afspraken gemaakt over de inzet van VVE-programma’s. Op dit moment
liggen er concrete afspraken met zowel peuterspeelzalen als kinderdagverblijven met betrekking tot het
scholingstraject wat hiervoor nodig is. De voorbereidingen zijn reeds gestart. Wij verwachten dan ook de
prestatieafspraken die wij met Rijk hieromtrent hebben gemaakt te kunnen realiseren op de daartoe gestelde
deadline, te weten 31 december 2009.
Gemeentelijke subsidiëring voor alle uitvoerende organisaties
Eind april heeft een overleg plaatsgevonden tussen wethouder Boetzkes en vertegenwoordigers van
Wilhelminaschool, Montessorischool en Korein. Inzet van het gesprek was te bezien wat de ambities en
ontwikkelingen waren van deze organisaties en bezien is in hoeverre de gemeente daarin een rol zou
kunnen spelen. Uitkomst was dat met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk en de doorgaande lijn
peuterspeelzaal/kinderopvang – basisonderwijs er met name een behoefte lag te gaan werken met VVEprogramma’s. Op dit moment wordt een beleidsplan VVE ontwikkeld door het college. In dit plan is rekening
gehouden met de wensen van de genoemde scholen. Voorwaarde is wel dat zij een erkend VVE-programma
kiezen zoals landelijk vastgesteld.
Wij hopen met deze voldoende antwoord te hebben gegeven op uw vragen.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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