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Inleiding: 
De gemeente Roosendaal heeft er voor gekozen om vanaf 1 januari 2015 met de financiering van 
peuterspeelzaalwerk terug te gaan naar het wettelijk minimum. De focus zal gelegd worden op 
voorschoolse educatie. Dat betekent dat de gemeente Roosendaal in de toekomst enkel nog 
verantwoordelijk is voor het bieden van voorschoolse (en vroegschoolse) educatie (WE) aan 
doelgroepkinderen. 

Financiering voorschoolse educatie vanaf 1-1-2015: 
Door de gekozen koers wordt per 1 januari 2015 van een instellingsgebonden financiering overgegaan 
naar een kindgebonden financiering. Als basis voor het rekentarief is de landelijke norm 
kinderopvangtoeslag gehanteerd. Daarnaast is er een toeslag van 6% toegevoegd voor uitvoering 
W E -activiteiten conform de Wet Oke en een indexering van 3,5%. Het WE-aanbod gaat uit van 
maximaal 10 uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar. De ouderbijdrage is ingaande 1 
januari 2015 vastgesteld op € 240,- op jaarbasis staat dit gelijk aan € 0,60 per uur. 
De kindgebonden subsidie W E komt hiermee op € 7,35 minus de ouderbijdrage € 0,60 = 6,75 per 
uur. Hiermee kunnen in 2015 totaal 555 peuters in de gemeente Roosendaal geplaatst worden. (2 
jarige 222 en 3 jarige 333). De subsidie wordt voor maximaal 10 uur per week gedurende 40 
schoolweken per jaar verleend. 

Aanbieders voorschoolse educatie in Roosendaal vanaf 1 januari 2015: 
In april 2014 is er een brief aan aanbieders verzonden over bovenstaande koers, financiering en 
criteria. Hierop hebben de volgende organisaties aangegeven met ingang van 1 januari 2015 
voorschoolse educatie aan geïndiceerde doelgroepkinderen te gaan aanbieden: 
SPR: alle locaties voldoen aan de gestelde criteria en blijven op al deze locaties geïndiceerde 
doelgroepkinderen voorschoolse educatie aanbieden. 
Kober: Locatie Vlindertuin voldoet aan de gestelde criteria en gaat op deze locatie aan geïndiceerde 
doelgroepkinderen voorschoolse educatie aanbieden. 

Taaitraject: 
Vanaf 2016 gelden er voor de pedagogisch medewerkers (pm-ers) werkzaam in de voorschoolse 
educatie hogere taaieisen. Voor mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden moet voldoen aan 
niveau 3F. Schriftelijke vaardigheden mogen worden beheerst op niveau 2F. Deze indeling is ontleend 
aan de referentieniveaus taal van Meijerink. 
De gemeente heeft van het rijk voor de uitvoering van dit traject van het rijk extra middelen ontvangen. 
De gemeente heeft een inspanningsverplichting. Zij zai het taalniveau van de pm-ers werkzaam in de 
voorschoolse educatie in 2014 vaststellen door ze te toetsen op alle domeinen van de Nederlandse 



taal. Alle pm-ers die onder deze gestelde taalnorm scoren, worden in 2015 bijgeschoold. Zodat zij 
uiteindelijk wel voldoen aan het gestelde taalniveau. 

De nulmeting en het toetsingstraject (na de scholing) zal worden uitgevoerd door Mister Dutch. De 
nulmeting zal plaatsvinden in september 2014, waarna in oktober 2014 de scholing gestart kan gaan 
worden. Voor het scholingstraject zal er volgende week een aanbesteding gepubliceerd gaan worden. 

Deelnemers taaitraject: 
In april 2014 is er een brief aan aanbieders verzonden over het taaitraject. Hierop hebben de volgende 
organisaties aangegeven mee te willen doen: 
-Verplichte deelname (erkende voorschoolse educatie locaties, het verplichte taalniveau is 1 van de 
criteria): SPR met 66 pm-ers en Kober met 8 pm-ers 
-Vrijwillige deelname: Kober met 54 pm-ers. Domino met 2 pm-ers, op d'n Buiten 6 pm-ers, Dotjes 15 
pm-ers 
In totaal zullen er 151 pm-ers deelnemen aan de nulmeting. Pas na de nulmeting zal duidelijk zijn 
voor wie nog een scholingstraject nodig zal zijn. 
Voor de vrijwillige deelname gelden dezelfde condities als voor de verplichte deelname. Voor de 
vrijwillige deelname zal de organisatie een overeenkomst tekenen. 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 
De wethouder voor Onderwijs, 


