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Inleiding
In dit document beschrijven wij, Eenbes Basisonderwijs, Korein Kinderplein, Kinderopvang Potje
Knor, Kinderopvang De Grabbelton en Kinderopvang De Wonderwereld, hoe wij aankijken tegen
voorschoolse educatie en hoe wij dat als samenwerkingsverband willen door-ontwikkelen binnen
de gemeente Geldrop-Mierlo.
Wij doen dit omdat we een gezamenlijke ambitie hebben, omdat we doelen hebben
geformuleerd m.b.t. de ontwikkeling van kinderen en omdat we daar op verschillende locaties
met elkaar ook al goede ervaringen in hebben opgedaan.
Op verzoek van de gemeente Geldrop-Mierlo laten wij zien hoe wij de voorschoolse educatie
binnen de gemeente tot stand willen brengen.
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Aanleiding
Voorschoolse educatie is sterk in ontwikkeling, zowel landelijk als lokaal. We geven hieronder kort
weer wat wij signaleren aan ontwikkelrichtingen.
Landelijk
Er is een landelijke roep om één beleidskader voor kindcentra en een basisvoorziening voor
peuters. Het kabinet onderschrijft in haar regeerakkoord het belang van de afstemming tussen
onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen m.b.t. de voor- en vroegschoolse educatie.
Wetsvoorstel Kindcentra 2020
Op vrijdag 9 oktober 2015 heeft de Regiegroep Kindcentra 2020 haar boek en wetsvoorstel
Kindcentra 2020 gepresenteerd. De kernelementen in het pleidooi voor goede pedagogische
voorzieningen voor kinderen zijn:
- Toegangsrecht; ieder kind krijgt recht op toegang tot een minimum aantal uren
kinderopvang. Dit toegangsrecht is geldig bij alle voorzieningen voor jonge kinderen
(dagopvang, buitenschoolse opvang of een kindcentrum).
-

Eén organisatie voor ontwikkelen en leren; vanuit één organisatie kan zowel kinderopvang
als primair onderwijs aangeboden worden. Kindcentra kunnen zo doorgaande
ontwikkellijnen en rijke dagprogramma’s bieden.

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang vanaf 1 januari 2018
Vanuit de Wet OKE (ingevoerd in 2010) zijn de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang en
peuterspeelzalen grotendeels gelijkgeschakeld. Met het kabinetsplan: ‘Een betere basis voor
peuters’ zet het kabinet in op een verbetering van het huidige stelsel.
Nieuwe periode Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2017-2020
De huidige OAB-regeling loopt van 2011-2015. Onlangs heeft het kabinet bekend gemaakt dat de
regeling wordt verlengd tot eind 2016. Een nieuwe OAB-periode zal lopen van 2017-2020. Deze
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subsidieregeling heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden.
Hierbij heeft het opzetten en uitvoeren van voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit.
Extra geld voor peuterwerk
De ministeries van Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken overleggen nog met
de VNG over de wijze van besteding van de peuterspeelzaalgelden. De eerste 10 miljoen euro is in
mei 2016 in het gemeentefonds gestort via een Decentralisatie-uitkering. In de meicirculaire van
het gemeentefonds is de verdeling bekend gemaakt.
Lokaal
Samenwerkingsverbanden in ontwikkeling
Wij, de samenwerkingspartners Eenbes Basisonderwijs, Korein Kinderplein, Kinderopvang Potje
Knor, Kinderopvang De Grabbelton en Kinderopvang De Wonderwereld hebben goede ervaringen
op onze locaties in Geldrop-Mierlo, waar er al vormen van samenwerking zijn. We hebben de
gezamenlijke ambitie structureel met elkaar samen te werken in een kindcentrum. Dit heeft
geleid tot de ondertekening van een intentieverklaring op 15 juli 2016.
Wij zitten inhoudelijk op dezelfde lijn: wij hebben dezelfde visie op de ontwikkeling van kinderen
en de rol van kindcentra daar in. Wij geloven in de kracht van samenwerking: het is een absolute
voorwaarde om een samenhangende infrastructuur voor de ontwikkeling van kinderen te bieden.
Wij hebben dit beschreven in ons visiedocument m.b.t. de vorming van kindcentra op onze
locaties in Geldrop-Mierlo. In dit visiedocument zijn onze gezamenlijke uitgangspunten
opgenomen.
Memo collegebesluit 16-10-2015: Toekomst peuterspeelzaalwerk en ontwikkelrichting
voorschoolse educatie
Momenteel subsidieert de gemeente Geldrop-Mierlo Stichting Peuterspeelzaalwerk GeldropMierlo. Kijkend naar de invoering van de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang per
1 januari 2018 - en daaraan gekoppeld de strengere kwaliteitseisen en de afname van middelen
uit het gemeentefonds - wordt de jaarlijkse gemeentelijke subsidie op termijn niet houdbaar
geacht. Het College besluit tot stopzetten van de subsidie per 01-01-2018 en de betrokken
partijen (kinderopvang en onderwijs) uit te dagen tot het formuleren van voorstellen voor de
voorschoolse educatie in Geldrop-Mierlo, binnen de hierdoor ontstane veranderruimte en binnen
de door de gemeente aangegeven kaders, in te dienen voor 30-09-2016. Een commissie zal de
ingebrachte voorstellen beoordelen.
Het beleidskader
De gemeente Geldrop-Mierlo biedt zodoende de lokale partijen voor kinderopvang en onderwijs
de kans om te komen tot een aanbod voor voorschoolse educatie. Hierbij zijn een aantal
spelregels in acht te nemen.
Het beleidskader voor de voorschoolse educatie betreft (vooralsnog):
- Kwaliteit is leidend: het aanbod voor voorschoolse educatie voldoet aan de eisen, zoals
gesteld in het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en het
inspectiekader VVE (gebaseerd op de Wet OKE).

4

-

Er is sprake van voldoende aanbod voor voorschoolse educatie en een goede spreiding.
Wanneer er sprake is van meerdere uitvoerende partijen, dan zijn zij verplicht te
participeren in de gemeentelijke werkgroep VVE.
Om de kwaliteit van het aanbod te kunnen monitoren, zal er jaarlijks een onafhankelijke
audit plaatsvinden.

Op 15 november 2016 heeft de gemeente Geldrop – Mierlo, gevolg gevend aan de motie van
DGG, GroenLinks, D’66, PvdA en VVD, de 14 kaders voor de voorschoolse educatie toegelicht.
Deze kaders hebben we in een bijlage bij dit plan opgenomen.
Wie zijn wij
De indieners van dit plan zijn:
- Eenbes Basisonderwijs
- Korein Kinderplein
- Kinderopvang Potje Knor
- Kinderopvang De Grabbelton
- Kinderopvang De Wonderwereld
Dit plan is op 19-12-2016 met PSW gedeeld. We hebben tijdens dat gesprek met PSW gezamenlijk
vastgesteld dat er veel raakvlakken liggen met betrekking tot de beide visies op de voorschoolse
educatie in Geldrop-Mierlo na 01-01-2018. Dit is een van de redenen waarom wij het vertrouwen
hebben uitgesproken om te gaan voor een maximale overname van de medewerkers van PSW.
Wij zijn ruim vertegenwoordigd in de gemeente Geldrop-Mierlo (ca. 75% van de kinderen in de
leeftijd van 0 – 13 jaar maken gebruik van onze voorzieningen) en goed verspreid over het
grondgebied en daardoor goed bereikbaar voor de doelgroep:
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Kindcentra zijn de toekomst!
De indieners van dit plan kiezen ervoor om met elkaar de voorschoolse educatie vorm te geven
door samen te werken in kindcentra. Samenwerken in kindcentra biedt grote voordelen voor de
gemeente Geldrop-Mierlo:
- Samen bieden we een complete infrastructuur voor de ontwikkeling van kinderen in de
buurt, dicht bij huis.
- We gaan efficiënt om met maatschappelijke middelen door bestaande (en dus reeds
betaalde) voorzieningen (gebouwen, expertise, samenwerkingsrelaties) te benutten.
Wat er al is, wordt benut en hoeft niet opnieuw te worden ontwikkeld. Samen hebben we
al veel in huis en dat stellen we beschikbaar voor elkaar en voor de kinderen.
- Vertrouwde en al opgebouwde kwaliteit blijft behouden (bv. de VVE-expertise van de al
opgeleide peuterleidsters).
- We bieden brede voorzieningen dichtbij de doelgroep: partners die willen aansluiten
binnen de kindcentra op onze locaties (mits zij onze doelstellingen m.b.t. het kind
onderschrijven) zijn welkom.
- Het ontwikkelrecht van kinderen kunnen wij hierdoor daadwerkelijk waarmaken.
De kindcentra bieden ook grote voordelen voor de kinderen en de ouders:
- De kindcentra ontwikkelen we in de buurt (thuisnabij).
- Door samenwerking en door gebruik te maken van bestaande kwaliteit kunnen wij een
brede en kwalitatief sterke zorgstructuur organiseren:
o Een veilige en vertrouwde plek voor kinderen vanaf 3 maanden en hun ouders.
o Samen beschikken wij over een breed opgebouwde expertise m.b.t. VVE en de
leeftijdsgroep 2 - 6 jaar. Bij dit voorstel past dat wij de bestaande
peuterspeelzalen willen integreren en door-ontwikkelen tot ontwikkelarrangementen (zie paragraaf 4).
o Wij werken samen met de consultatiebureaus i.v.m. de vroege signalering en
screening.
- Wij bieden continuïteit voor de kinderen en de ouders vanuit de huidige situatie.
- Wij bieden samen een hecht netwerk rondom het jonge kind: geen kind tussen wal en
schip!
De dragende kenmerken van elk kindcentrum
Ouders moeten erop kunnen rekenen dat hun kind door de dag heen in een veilige, vertrouwde
en uitdagende plek hun dag besteden. Daarom wordt in onze kindcentra gewerkt volgens één
pedagogische en educatieve visie. Kinderen tussen 0 en 13 jaar worden d.m.v. doorlopende
ontwikkelingslijnen, kindnabije zorg en dagarrangementen in staat gesteld om hun talenten
optimaal te ontwikkelen. Pedagogische professionals in deze kindcentra werken vanuit het belang
van de kinderen, met kennis van verschillende ontwikkelingsfasen en -gebieden.
De dragende kenmerken van elk kindcentrum zijn voor ons daarom als volgt:
1.
2.

Eén pedagogische en educatieve visie van onderwijs en kinderopvangpartner.
Eén organisatiecultuur: gemeenschappelijke gedragsregels/ locatieregels.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Op elkaar af gestemde pedagogische / educatieve methoden.
Warme overdracht.
Gezamenlijk kindvolgsysteem.
Op elkaar af gestemd aanmeldings- en aannamebeleid.
Kindcentrumraad en klachtenprocedure voor het IKC
Gedeelde afstemming in zorgstructuur 0-13.
Gezamenlijke financiële afspraken.
Eén leiding op het kindcentrum, in de vorm van gedeeld management.

Het meest praktisch is dit te verwezenlijken in één gebouw, indien dat mogelijk is op onze locaties.
Ouders maken het netwerk compleet: educatief partnerschap
Ouders en kindcentrum hebben hetzelfde belang: het welzijn en de optimale ontwikkeling van het
kind. Goede, persoonlijke communicatie tussen professionals en ouders is daarom onmisbaar; zij
werken samen in het behalen van de gezamenlijke doelstelling: het realiseren van
ononderbroken, optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van de kinderen,
zowel thuis als in het kindcentrum. Educatief partnerschap kan in dit opzicht beschouwd worden
als een belangrijk kwaliteitskenmerk van onze kindcentra.
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Ons aanbod: een ontwikkelarrangement voor iedere peuter
Ieder kind heeft recht op een eigen ontwikkeling
Voor optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind en ter voorkoming van vroegtijdige
segregatie, is het van belang dat alle kinderen in Geldrop-Mierlo van 2 tot 4 jaar kunnen
deelnemen aan een voorschoolse voorziening.1 Het effect van investeren in een voorschoolse
voorziening is enorm: kinderen zullen met gelijkere kansen kunnen starten op de basisschool.
Elk kind heeft daarom in onze ogen een ontwikkelrecht. Wij zoomen in dit stuk in op het
ontwikkelrecht van de kinderen van 2 tot 4 jaar en hoe wij daar zorg voor willen dragen. Ons
voorstel is om de huidige peuterspeelzalen door te ontwikkelen tot een ontwikkelarrangement
voor alle peuters. Dit ontwikkelarrangement zal volledig worden geïntegreerd in de kindcentra.
De kindcentra op onze locaties bieden binnen de gemeente Geldrop-Mierlo daarvoor een
uitstekende basis om dit gezamenlijk (kinderopvang – onderwijs – gemeente) waar te maken.
Het ontwikkelarrangement omvat minimaal twee dagdelen voor alle kinderen tussen de 2 en 4
jaar die onze kindcentra bezoeken. Voor de doelgroepkinderen VVE (voorschoolse en
vroegschoolse educatie) geven wij vorm aan de wettelijke opdracht voor de gemeente en de
partners in onderwijs en kinderopvang door minimaal vier dagdelen per week aan te bieden.

1

Dit wordt onderschreven door de PO-raad, de MO-groep en de Brancheorganisatie Kinderopvang, maar ook
door de WRR en de SER. Zij zien allen de noodzaak om meer te investeren in de voorschoolse periode.
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Het ontwikkelarrangement van onze kindcentra heeft als kenmerken:
- Alle kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar kunnen er aan deelnemen.
- Er wordt gewerkt met een kwalitatief goed VVE-programma (gevalideerd).
- Het arrangement wordt begeleid door pedagogische medewerkers die voor het VVE
programma een opleiding hebben gekregen.
- Het arrangement bestaat uit thema’s waarin de aandacht wordt gevestigd op spelen,
ontdekken, taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Hierdoor worden de kinderen
gestimuleerd om zich te ontwikkelen.
- Het arrangement biedt de kinderen speelse activiteiten die aansluiten op het dagelijkse
leven van de kinderen.
Wij kiezen 2 jaar als startleeftijd voor het ontwikkelarrangement op basis van de gemiddelde
ontwikkelingslijn van de peuter: dan neemt de verzorgingsfase af en de ontdekkingsfase
(verwondering, spelend leren) toe. Indien nodig kan, in het belang van het kind en in overleg met
de ouders en het consultatiebureau, daarvan afgeweken worden.
We streven ernaar dit arrangement voor de kinderen aan de ouders tegen dezelfde kosten als nu
aan te bieden. Zie voor de uitwerking hiervan paragraaf 6: Rolverdeling, organisatie en
financiering.
Zorg voor zorg: ‘gewoon waar het kan, maar speciaal waar dit nodig is’
De invoering van de Wet OKE, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Passend Onderwijs en de
ontwikkelingen rond de transitie in de Jeugdzorg, maken dat er op het gebied van zorg veel is
veranderd. Het is voor het jonge kind en de ouders essentieel dat de partners in onderwijs,
kinderopvang/peuterspeelzaalwerk/VVE, gemeente en zorg intensief met elkaar samenwerken.
Alleen zo kunnen onze kinderen rekenen op passende en tijdige hulp. We integreren daartoe,
waar mogelijk, aanvullende zorg als (voor)schools-maatschappelijk werk, de wijknetwerken,
wijkteams en therapeutische specialisten (bv. logopedie) in onze kindcentra.
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Planning, rolverdeling en organisatie
Gelet op het belang van continuïteit en duidelijkheid voor de kinderen, de ouders en de leidsters
van de peuterspeelzalen en de aandacht die dit proces in de media reeds gehad heeft, willen de
samenwerkingspartners koersen op de startdatum 1 augustus 2017. Daarmee wordt voorkomen
dat er kinderen tussen wal en schip geraken en de noodzakelijke expertise voortijdig weglekt
buiten de kindcentra.
22-12-2016

1

Dialoog ontwikkelrichting voorschoolse educatie

01-02-2017

2

Presentatie ontwikkelrichting voorschoolse
educatie

Gemeente, Eenbes en
partners
Commissie, Eenbes en
partners
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3
Uiterlijk
01-04-2017

4
5
6
7
8

01-08-2017
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Besluitvorming ontwikkelrichting voorschoolse
educatie in Geldrop-Mierlo
Overleg met gemeente: financiële, inhoudelijke
en organisatorische kaders vaststellen
Aanbod vaststellen (openingstijden/lengte
dagdelen, aantal dagdelen VVE)
Vaststellen benodigde uren en overname van
benodigde leidsters
Ouders informeren over veranderingen en
ondersteunen bij aanvraag kinderopvangtoeslag
Uitwerken administratie: contracten,
intakegesprekken, plaatsing peuters
Start voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo op de
genoemde locaties

Gemeente
Gemeente, Eenbes en
partners
Eenbes en partners
Partners
Partners
Partners
Eenbes en partners

Wij schatten in dat wij de stappen 5 t/m. 9 kunnen zetten binnen 4 maanden. Als de financiële,
inhoudelijke en organisatorische kaders zijn vastgesteld op 01-04-2017, kunnen we op 01-08-2017
starten met de voorschoolse educatie op al onze locaties.
Eerder formuleerden wij onze ambitie om de huidige peuterspeelzalen door te ontwikkelen tot
ontwikkelarrangementen voor alle peuters, volledig geïntegreerd in de kindcentra op onze
locaties. Daarnaast hebben wij het belangrijke doel, om kwaliteit en continuïteit te bieden voor
alle betrokken ouders en kinderen, genoemd.
Ook stelden wij dat de partners daarin de kinderopvang, het onderwijs en de gemeente zijn. In
deze paragraaf werken wij het ontwikkelarrangement voor peuters verder uit en belichten wij,
vanuit de financiële consequenties, welke rol de gemeente in onze visie daarin speelt.
Wij kiezen voor het uitgangspunt dat de kinderopvangorganisaties de peuterspeelzalen (kinderen,
methodieken, expertise en leidsters) zullen overnemen op onze locaties als de kwalitatieve en
kwantitatieve capaciteitsvraag dit toelaat. Eenbes Basisonderwijs zal vanuit het lerende vermogen
van alle partners de kennisdeling coördineren. Hierdoor zijn we als samenwerkingspartners,
binnen dit netwerk, in staat om continuïteit en kwaliteit te garanderen op de ontwikkelarrangementen voor peuters en op de expertise van 2 tot 6 jaar doordat we gezamenlijk trends
signaleren en bijv. gemeenschappelijke opleidingen kunnen worden aangeboden.
Er zal uiteindelijk een beweging plaatsvinden waarin een aantal functionaliteiten worden
overgenomen door de samenwerkingspartners, bij voorkeur inclusief het betrokken personeel op
onze locaties, conform de principes “financiering volgt kind” en “mens volgt werk”.
In het onderstaande schema hebben wij dat verbeeld.
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De financiële gevolgen van ons voorstel werken wij hieronder nader uit. Hiermee willen wij de
haalbaarheid aantonen, zonder dat we heel gedetailleerd doorrekenen. Daarvoor zijn de
expliciete financiële kaders vanuit de gemeente noodzakelijk. Die willen we in een volgende fase
met de gemeente nader invullen.
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Financiën
Concreet hanteren we bij het aanbieden van het ontwikkelarrangement voor peuters de
onderstaande (financiële) uitgangspunten:
- De gemeente Geldrop-Mierlo wil gelijke en optimale ontwikkelkansen bieden voor alle
peuters woonachtig in de gemeente in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Middels een regeling
subsidieverstrekking peuterarrangementen draagt de gemeente bij aan toegankelijke
peuteropvang.
- Een ontwikkelarrangement omvat 5,5 uur per week voor reguliere peuters en 11 uur voor
geïndiceerde peuters gedurende 40 weken per jaar en vindt plaats op een gecertificeerde
voorschoolse voorziening.
- De ontwikkelarrangementen voor peuters van 2 - 4 jaar worden geïntegreerd aangeboden
binnen kindcentra. We harmoniseren, conform de landelijke tendens, het
peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang. Inhoudelijk wordt er gewerkt met dezelfde
ontwikkelarrangementen voor 2 - 4 jaar, ongeacht of de ouders wel of niet onder de WKO
vallen. Het aanbod is voor elk kind gelijk, betaalbaar en beschikbaar. Er is geen verschil in
kosten voor ouders (geen keuzemogelijkheid om hetzelfde aanbod goedkoper of duurder
in te kopen).
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De samenwerkingspartners willen de VVE-expertise behouden en zijn bereid om
personeel (de dragers van die expertise) over te nemen; hierover dient nadere
afstemming plaats te vinden met het peuterspeelzaalwerk enerzijds (i.v.m. continuïteit
voor de kinderen en de leidsters) en met de gemeente anderzijds (i.v.m. continuïteit in de
financiering).
Indicatie wordt verstrekt door het consultatiebureau.
Subsidie voor de ouders wordt aangevraagd door de kinderopvangorganisatie die als
voorschoolse voorziening geregistreerd staat in het LRK.
De kinderopvangorganisatie verrekent de subsidie met de door de ouders te betalen
eigen bijdrage en voor ouders die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag met
de basis-uurprijs gebaseerd op de landelijke richtlijnen voor kinderopvangtoeslag.
De gemeente bepaalt -na consultatie van de aanbieders- jaarlijks het maximale
subsidiebedrag per peuter per uur (de peutertoeslag i.v.m. het VVE arrangement).
We gaan in onze berekening uit van de Rijksnorm voor 2017 per geplaatste peuter per
uur.
Voor de raming van de ouderbijdrage van de ouders niet vallend onder de WKO wordt
uitgegaan van het modaal inkomen 2015.
Het percentage ouders die onder de WKO vallen is 70%.
Het percentage geïndiceerde kinderen is 18% (uit rapport onderwijsinspectie); dit komt
overeen met de cijfers van het peuterspeelzaalwerk in Geldrop-Mierlo. We gaan in onze
berekening uit van 20%.

In de nieuwe situatie betalen de tweeverdienersgezinnen een ouderbijdrage en worden zij
daarvoor gecompenseerd via de toeslagregeling van de fiscus. Kostwinnergezinnen betalen een
inkomensafhankelijke bijdrage volgens de tabel van de VNG en de gemeente financiert het
restant. Alleen gezinnen met een laag inkomen en kinderen met een VVE-indicatie worden (het 3e
en 4e dagdeel) volledig door de gemeente gefinancierd.
De schatting van het aantal gezinnen dat geen aanspraak meer zal maken op subsidie van de
gemeente loopt uiteen van 64% (bron: CBS 2016) tot zelfs 78% (bron: MO-groep 2016). Wij gaan
in dit document vooralsnog uit van 70% voor Geldrop-Mierlo, conform het onderzoek van de
gemeente in 2014.
Ons voorstel is om vrijvallende gelden voor peuterspeelzaalwerk (die beschikbaar komen doordat
70% van de ouders een toeslagregeling via de fiscus ontvangt en voor een deel niet meer door de
gemeente zal worden bekostigd) te investeren in een kwaliteitsimpuls voor de voorschoolse
educatie voor alle kinderen van 2 - 4 jaar, waarbij uitgegaan wordt van een maximale overname
van de huidige medewerkers van PSW op alle locaties zodat de huidige kwaliteit en continuïteit
gewaarborgd kan blijven. Daarnaast dient de opgebouwde expertise (die nu grotendeels bij het
peuterspeelzaalwerk zit) te beleggen en in te zetten voor expertise-opbouw in het licht van de
ontwikkelarrangementen.
De onderwijspartner, Eenbes Basisonderwijs, zal deze rol gaan oppakken als neutrale en
coördinerende partner (voor en namens de samenwerkende kinderopvangpartners). Eenbes
beschikt daartoe over een Expertise Netwerk.
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Tot slot
Wij gaan als samenwerkingspartners een compleet en geïntegreerd netwerk rondom de kinderen
vorm geven op onze locaties in Geldrop-Mierlo. We doen dat al en bouwen dat verder uit, in
samenwerking met de gemeente, tot kindcentra waar een kwalitatief goed ontwikkelarrangement
voor alle peuters beschikbaar is. We doen dat samen op basis van dezelfde doelen en
uitgangspunten die we hebben vastgesteld:
- gelijke ontwikkelkansen voor alle kinderen in Geldrop – Mierlo,
- gecertificeerde, kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen,
- vanuit solidariteit: inkomensafhankelijk gefinancierd op basis van de tabel van de VNG.
We zijn aanvullend in expertise, voor alle kinderen van 0 – 13 jaar, en bereid die met elkaar te
delen. We hebben samen al goede ervaringen opgebouwd. Kindcentra zien wij als een sterke
samenwerkingsvorm waarin ouders essentiële partners zijn. Samen bereik je meer en daarom
hebben wij ook de samenwerking gezocht en bekrachtigd op 15 juli 2016. Het is een noodzakelijke
voorwaarde en een solide basis om voorschoolse educatie op een kwalitatief hoogstaande manier
te blijven bieden.
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