Harmonisatie Peuterspeelzalen en Kinderopvang in Wageningen
door Hans Hoes
Vooruitlopend op de harmonisatie die tegen 2017-2018 is voorzien,
bestaat er inmiddels een redelijk divers palet. Sommige gemeenten
moeten nog beginnen, anderen staan voor het keuzeproces en nog weer
anderen hebben de harmonisatie al lang voltooid. Wageningen is
daarvan een voorbeeld.
Volgens Marion van Leeuwen, manager van de Kinderopvang
Wageningen, zochten in 2010 de welzijnsorganisaties (waar het
peuterspeelzaalwerk voornamelijk was ondergebracht) samenwerking
met de Kinderopvang. Met twee professionele krachten per groep bleek
het peuterspeelzaalwerk niet rendabel te krijgen. Daarnaast was er een
terugloop vanwege het geringe aantal uren. Kinderopvang had juist met
leegloop te maken vanwege de tariefstijgingen. Het werd een geleidelijk
proces, waarbij in eerste instantie de peuterspeelzalen op dezelfde
locaties met hetzelfde personeel maar dan met meer uren ( 5 i.p.v. 2,5)
het werk voortzetten in dienst van de KO organisatie. Sommige ouders
kozen aanvankelijk voor minder uren (zonder lunch). Voor het
groepsproces, maar ook voor het gemak van de ouders, ontstond snel
de situatie waarbij alle kinderen de volledige halve dag opvang genoten.
De Kinderopvang Wageningen kent nu twee programma’s óf vijf uren
opvang (het voormalige PSW) óf de hele dagopvang (het oude KO). De
meeste peuterspelzalen zijn inmiddels ondergebracht in de KO ruimten.
De gemeente heeft dit proces gestimuleerd.
Ook de VVE was en is ondergebracht bij het PSW en de KO. Met de
programma’s pyramide en startblokken worden de kinderen die daarvoor
geïndiceerd zijn, maar ook de andere kinderen, spelenderwijs extra
gestimuleerd de Nederlandse taal goed te gebruiken. Bij de
groepssamenstelling wordt ervoor gezorgd dat maximaal zeven
geïndiceerde kinderen per groep deelnemen. Dan kan het personeel
voldoende aandacht aan elk kind geven. Het nieuwe rijksbeleid, dat
gemeenten ruimte biedt om alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar twee
dagdelen opvang aan te bieden kan in Wageningen zo worden ingepast
in de bestaande infrastructuur. Wel is het volgens Marion gewenst dat er
wat meer spreiding in het gebruik komt: ‘Het lijkt wel of heel Nederland
op maandag, dinsdag en donderdag werkt, en woensdag en vrijdag de
vrije dagen zijn’. Wat betreft planning en indeling zou spreiding in de hele
week een optimaler gebruik van ruimten en personeel bevorderen.
Hoe staat jouw gemeente ervoor? Deel je ervaringen en neem kennis
van die van je collega gemeenten op 21 juni a.s. op de LVO bijeenkomst
te Utrecht. Voor het programma en aanmelding klik hier.

