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Betreft: Peuter-kleutergroepen
Aan de leden van de Gemeenteraad,
Kinderopvangorganisaties en onderwijs in Den Helder vragen de gemeente om ruimte om te experimenteren
met gecombineerde peuter-kleutergroepen. Deze opvang/onderwijs-setting is echter niet zonder meer
mogelijk vanuit de Wet Kinderopvang (WKO). Het college heeft besloten deze experimenteer ruimte te bieden
voor de periode van twee jaar. Zo stelt het college het belang van de ontwikkeling van het kind boven de weten regelgeving.
Wat is de meerwaarde van een gecombineerde peuter-kleutergroep?
Het aanbod van kinderopvang en onderwijs wil aansluiten bij de ontwikkelbehoefte en het ontwikkelniveau van
het kind in plaats van klassikaal en leeftijd gericht. Het belang van een doorgaande lijn in het educatieve
aanbod is groot. Binnen het huidig onderwijs wordt vaak groeps-doorbroken gewerkt zodat kinderen instructie
op ontwikkelniveau krijgen. Combinatiegroepen van peuters en kleuters zijn ook een vorm van groepsdoorbroken werken, die de drempel tussen opvang en onderwijs overbrugt. Hierdoor wordt optimaal
aangesloten bij de mogelijkheden van een kind en wordt de doorgaande lijn gewaarborgd. Deze combigroepen zijn een aanvullend aanbod op de bestaande peuter- en kleutergroepen en vormen daarmee een
verrijking van het bestaande aanbod, geen vervanging.
In de Wet Kinderopvang (WKO) staan de kwaliteitseisen waaraan een kinderopvangorganisatie moet
voldoen. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving en naleving hiervan en de GGD voert de
inspectie uit. Een gecombineerde peuter-kleuter groep voldoet niet aan de WKO-eis dat peuters een eigen
stamgroepruimte moeten hebben zodat de emotionele veiligheid is gewaarborgd.
Het belang van het kind boven de wet- en regelgeving
Door te kiezen voor een proefperiode van twee jaar stelt het college het belang en de ontwikkeling van het
kind boven de wet- en regelgeving. Het college accepteert hiermee de consequentie dat deze peuterkleutergroepen niet voldoen aan de stamgroep-eis uit de WKO. Het college vertrouwt erop dat de
kinderopvang en het onderwijs de emotionele veiligheid goed kunnen waarborgen, ook zonder een eigen
stamgroep voor peuters. Daarnaast gaat het college ervan uit dat de overige eisen uit de WKO kunnen
worden gewaarborgd zonder van de WKO af te wijken.
Bestuurlijke vernieuwing
Het voorstel voor een tweejarige proefperiode komt van de maatschappelijke partners van de gemeente: de
opvangorganisaties en het onderwijs. Het verzoek is om gezamenlijk te werken aan een zo rijk mogelijk
aanbod voor de kinderen uit Den Helder. Door de proefperiode toe te staan kiest het college er voor gehoor te
geven aan en samen op te trekken met de maatschappelijke partners. Daarnaast zijn de bevindingen
verrijkend en kunnen voedend zijn voor (aanpassing van) de wet- en regelgeving en ook voor het beleid van
de gemeente zelf rondom kinderopvang en onderwijs.
Den Helder, 17 maart 2021.
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