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Invoering wet OKE

In de nieuwe wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) wordt aangestuurd op meer en
betere voorschoolse educatie en een gelijkstelling van de kwaliteitseisen van het peuterspeelzaalwerk met
die van de kinderopvang. Deels zijn deze zaken in Valkenswaard al gerealiseerd, deels zal hiertoe een
extra inspanning moeten worden geleverd. De kosten hiervoor kunnen worden afgedekt uit de middelen
die extra in het gemeentefonds zijn gestort t.b.v. de verbetering van de kwaliteitseisen
peuterspeelzaalwerk en invoering van GGD-inspecties op de peuterspeelzalen.

1. de beleidsnotitie “implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard”voor kennisgeving
aannemen;
2. de structurele middelen verbetering kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk, groot € 55.819,00 en
inspectiekosten peuterspeelzalen, groot € 3.285,-, in 2010 in te zetten volgens het voorstel in de
beleidsnotitie.

De wet OKE treedt naar verwachting per 1 augustus 2010 in werking. Deze wet beoogt de kwaliteitseisen
van het peuterspeelzaalwerk gelijk te trekken met die van de kinderopvang en het aanbieden van
voorschoolse educatie bij alle zg. doelgroepkinderen mogelijk te maken. Alle gemeenten ontvangen een
budget om deze kwaliteitseisen in het peuterwerk te verbeteren en deelname aan VVE-programma’s te
garanderen.

De gemeente heeft structureel een extra storting in het gemeentefonds ontvangen van € 55.819,- voor de
uitvoering verbetering kwaliteitseisen in het kader van de wet OKE. In samenspraak met Stichting
Peuterspeelzaalwerk wordt voorgesteld om deze middelen te besteden aan o.a. verdiepingscursussen
VVE, het omlaag brengen van de financiële bijdrage voor ouders van doelgroepkinderen en de uitvoering
van project Borkel en Schaft waarbij de peutergroep wordt ingevoegd met groep 1 van de basisschool. In
de tweede helft van 2010 zal in beeld moeten worden gebracht hoe deze middelen voor 2011 e.v. ingezet
kunnen worden.
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- gelijkschakeling kwaliteit peuterspeelzaalwerk en kinderopvang;
- 100% doelgroepbereik voorschoolse educatie.
"

#

n.v.t.
$

n.v.t.
%

&

Invoering jaarlijkse GGD inspecties op peuterspeelzalen
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Invoering wet OKE 1-8-2010; voldoen aan alle kwaliteitseisen op 1-8-2011.
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€ 55.819,- structureel extra middelen gemeentefonds voor verbetering kwaliteitseisen
peuterspeelzaalwerk
€ 3.285,- structureel extra middelen gemeentefonds voor inspecties GGD peuterspeelzalen
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Beleidsdocument implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard.
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