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De Eerste Kamer heeft op 30 mei 2017 ingestemd met het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit 
kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met 
deze wetsvoorstellen wordt beoogd het stelsel van voorschoolse voorzieningen 
(kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk) te hervormen per 1 januari 2018 en de verschillen 
tussen beide soorten voorzieningen op te heffen. In de wet komt de aparte definitie voor 
peuterspeelzaalwerk te vervallen. Daarnaast wordt een algehele verhoging van de kwaliteit 
van de voorschoolse voorzieningen beoogd. De wetswijzigingen noodzaken tot een herijking 
van het gemeentelijk beleid ten aanzien van voorschoolse voorzieningen passend bij de 
lokale setting van de gemeente Leusden. 

Gemeenten hebben de wettelijke taak om een voorschools aanbod te doen aan alle jonge 
kinderen met een geïndiceerde (taal)achterstand. Zij zijn financieel en bestuurlijk 
verantwoordelijk voor een voorschools aanbod van hoge kwaliteit. Daarnaast hebben ze 
inspanningsverplichting om alle peuters (ook van de niet werkende ouders) laagdrempelig 
toegang te geven tot twee dagdelen peuteropvang per week en daarvoor een financieel 
toegankelijk aanbod te doen aan peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu nog 
niet naar een voorschoolse voorziening gaan.

Peuteropvang en vve staat niet op zichzelf, maar staat in directe relatie met ontwikkelingen in 
het brede sociale domein. Vroege ontwikkelingsstimulering van kinderen levert een bijdrage 
aan een kansrijke start voor kinderen, aan hun ontwikkeling in algemene zin en daarmee ook 
aan hun schoolloopbaan en kansen op de arbeidsmarkt. Daarmee is de inzet van 
voorschoolse voorzieningen een investering in de toekomst. Peuteropvang  en vve is in 
relatie tot Jeugdzorg mede een preventieve activiteit. Voorschoolse voorzieningen zijn 
belangrijke vindplaatsen en zorgen voor tijdige signalering van een leer- en/of 
ontwikkelingsachterstand of opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen.

Voor u ligt de beleidsnotitie peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve). 
Doel van deze notitie is om te komen tot een toekomstbestendig beleid voor de uitvoering en 
financiering van peuteropvang en vve, om ervoor te zorgen dat alle peuters toegang hebben 
tot een kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorziening, dat onderwijsachterstanden 
worden voorkomen en/of verminderd en er een goede overgang is naar het basisonderwijs en 
een sluitende zorgstructuur voor kinderen met extra zorgvragen. 
In de nota zijn de ambities, doelstellingen, positionering in het bredere sociale domein 
geformuleerd alsook een nieuwe subsidiesystematiek die na vaststelling leidend zal zijn voor 
de uitvoering van het beleid. Samengevat komt hierin naar voren dat we het goede dat we in 
de afgelopen jaren hebben opgebouwd willen behouden en de ambitie voor zowel 
voorschoolse educatie als reguliere peuteropvang willen verhogen. Tegelijkertijd zijn de 
inspanningen in de komende jaren gericht op de kwaliteit van het aanbod, het vergroten van 
het bereik, de ouderbetrokkenheid en het versterken van de aansluiting op het 
basisonderwijs.

Per 1 januari 2018 gaat gemeente Leusden over naar een geharmoniseerd beleid met 
daaraan gekoppeld subsidiesystematiek voor peuteropvang en vve. Hierin speelt het recht op 
kinderopvangtoeslag en het wel of niet hebben van een vve-indicatie een rol bij de mede 



financiering van het Rijk respectievelijk gemeente. Er wordt gewerkt met gebruikersgroepen 
(varianten) en het betreft een kindgebonden financiering ‘geld volgt kind’ waarbij subsidie 
wordt verleend en vastgesteld aan organisaties. Alleen gerealiseerde en benutte 
peuterplaatsen komen voor subsidie in aanmerking. Kinderdagverblijven komen hiervoor in 
aanmerking kunnen komen als zij een aanbod van peuteropvang en/of vve bieden en hierbij 
aan alle gestelde eisen, voorwaarden en verplichtingen wordt voldaan.

Op basis van de wettelijke kaders en de financiële budgetten is gezocht naar een zo optimaal 
mogelijke invulling van een subsidiemodel. Het model is vormgegeven op basis van 
preventieve inzet, een passende inhoudelijke invulling en een gelijke tegemoetkoming voor 
ouders met en zonder recht op kinderopvangtoeslag. Door het openstellen van de markt van 
peuteropvang en vve ontstaat er meer keuzevrijheid voor ouders voor een passend aanbod. 
Daarnaast is gekozen voor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor reguliere opvang en 
vve.. Dit heeft de voorkeur boven een vaste ouderbijdrage, vanwege de gelijktrekking met de 
kinderopvangtoeslag. Uitgangspunt is gelijke toegankelijkheid voor gezinnen zonder recht op 
kinderopvangtoeslag (kot) ten opzichte van tweeverdieners. Voor de vve-peuters is getracht 
het voor ouders zo aantrekkelijk mogelijk te houden om hun kind naar een vve-peuteropvang 
te brengen, door met name de financiële drempels laag te houden voor de meeste kwetsbare 
groepen. Het voorkeursmodel is een ambitieus, haalbaar model.  
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