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Memo 

Onderwerp : Nota van inlichtingen; uitvraagdocument subsidietender 

Ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie  

 

 
De onderstaande vragen, voorstellen en opmerkingen die betrekking hebben op het uitvraagdocument 
Subsidietender Ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie zijn vóór de deadline van 11 september 
23:59 uur binnengekomen en worden hieronder puntsgewijs beantwoord.  
 
A. Voorstellen: 

 
1. Het voorstel aan de gemeente de subsidietender 2020 in heroverweging te nemen op een 
aantal belangrijke punten en daarover in gesprek gaan met de bestaande aanbieders met de 
intentie om wijzigingen door te voeren in de subsidietender. 
 
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de inhoud van de subsidietender (beschrijving van de te 
subsidiëren activiteiten) goed overdacht in lijn met de visie en strategie sociaal domein. De gemeente 
gaat daarom niet over tot het doorvoeren van inhoudelijke wijzigingen, met uitzondering van:    

- De aanpassing van de doelgroepleeftijd naar 2 jaar en 3 maanden (in plaats van 2 jaar) 
- De uitbreiding van de maximale bandbreedte van het urenaanbod voor reguliere peuters van 

7 naar 8 uur (zie onderstaand voor verdere toelichting).  
Op dit moment beraden wij ons over het organiseren van een overleg tussen de bestuurder en 
geïnteresseerde aanbieders. 
 
2. Het voorstel aan de gemeente, i.v.m. de haalbaarheid, het tijdpad naar 1 januari 2020 te 
verlaten en aan te passen (aangezien de tender moet worden aangepast, moeten de 
kinderopvangorganisaties de tijd hebben om e.e.a. in te richten en de communicatie tijdig naar 
de ouders te verzorgen). 
 
Er geldt dat vanaf begin 2019 al is aangegeven wat de planning van de subsidietender is. Geen van 
de betrokken partijen heeft kanttekeningen geplaatst bij deze planning. In de werkgroep 
ontwikkelrichting is aan betrokken partijen medegedeeld dat zij uiteraard communicatie naar ouders 
kunnen starten over de lopende subsidietender en richting ouders ook over hun plannen kunnen 
vertellen. Specifiek met betrekking tot de urenuitbreiding (960 urennorm) is aangegeven dat wanneer 
dit op korte termijn (periode september – december 2019) niet in te regelen valt, we als gemeente 
bereid zijn om de urenuitbreiding uit te stellen naar 1 augustus 2020 (conform de landelijke invoering 
van deze normering). Aan partijen is gevraagd om, indien zij uitstel van de urenuitbreiding wensen, dit 
duidelijk in hun plannen aan te geven. Wij nemen het voorstel niet over. 
 
3. Het voorstel aan de gemeente geen 2 leeftijdsklassen (2 - 1/2 jaar en 2 1/2 - 4 jaar) maar 1 
leeftijdsklasse van 2 jaar en 3 maanden - 4 jaar te beschrijven. 
 
Om inhoudelijke en pragmatische reden is er aanvankelijk voor gekozen om de doelgroepleeftijd vast 
te stellen op 2 jaar tot 4/4,5 jaar (4,5 jaar betreft half jaar uitloopmogelijkheid). Gedurende het JGZ-
contactmoment bij 24 maanden vindt eventuele VVE-indicatiestelling plaats. Hoe eerder een VVE-
geïndiceerd kindje een voorschools educatief aanbod volgt, hoe beter voor de (taal)ontwikkeling van 
het kind. We begrijpen op grond van de opmerkingen dat het voor partijen met het oog op de 
urenuitbreiding belangrijk is voor het goed te kunnen organiseren van het aanbod om de startleeftijd 
voor het voorschools educatief aanbod aan te passen naar de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. Met 
deze voorgestelde aanpassing gaan wij akkoord.  
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4. De mogelijkheid opnemen tot het passend kunnen maken van de aanbod-uren met de 
schooluren (KC-ontwikkeling). 
 
De gemeente heeft met het vaststellen van de bandbreedte alle partijen de mogelijkheid geboden 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij schooluren. Wij nemen het voorstel niet over.  
 
5. Binnen de aanbod-uren het binnenkomst- en het vertrekmoment van het kind i.v.m. een 
warme overdracht en de ouderparticipatie opnemen. 
 
Voor het urenaanbod gaat de gemeente Geldrop-Mierlo uit van de begin- en eindtijd van het 
voorschoolse educatief aanbod dat vanuit het kindercentrum geboden wordt. Wij nemen het voorstel 
niet over. 
 
6. De dagdelen VVE als een veelvoud van de dagdelen regulier (vaste blokken) mogelijk maken. 
 
Wij begrijpen niet goed wat met dit voorstel wordt bedoeld. Het is in elk geval aan de kindercentra zelf 
hoe zij binnen de bandbreedte het urenaanbod realiseren. Wij nemen het voorstel niet over.  
 
B. Vragen:  

 
1. De gemeente vraagt van partijen om projecten op te zetten die de integratie van peuters met 
kleuters bevordert. Volgens de IKK mogen er in een groep 2 tot 4 jarigen maximaal 16 kinderen 
geplaatst worden. Als de kinderopvang (structureel of incidenteel) wil aansluiten bij activiteiten 
met een kleutergroep is dit in de praktijk niet haalbaar omdat er in een kleutergroep altijd meer 
dan 16 kinderen zijn geplaatst. Hierdoor is het voor de kinderopvang onmogelijk om met onze 
peuters te integreren in het onderwijs. De inspectie moet hierop handhaven. Hoe gaat de 
gemeente hiermee om? 
 
De gemeente verwacht vanuit de doorgaande ontwikkellijn dat de voorschoolse educatie en het 
onderwijs een inhoudelijke samenwerking met elkaar aangaan. De uitwerking van dergelijke 
integratieproject betreft een mogelijkheid, maar er zijn in dit kader veel verschillende 
samenwerkingsprojecten te bedenken (bijvoorbeeld: gezamenlijke activiteiten peuters en kleuters, of 
het ‘op bezoek gaan in de klas’). Het is de taak en verantwoordelijkheid van de kinderopvang en het 
onderwijs om dit vanuit een gezamenlijke samenwerking, met oog voor de geldende wet- en 
regelgeving’ goed met elkaar in te richten. In den lande zijn hier reeds voldoende voorbeelden van hoe 
deze samenwerking uiting kan krijgen.  

 
2. Pagina 13: “Ouders betalen zelf uren voorschoolse educatie en krijgen een gedeelte terug 
van de belastingdienst (inkomensafhankelijk). Voor deze peuters wordt (in tegenstelling tot de 
subsidietender 2018-2019) geen subsidie beschikbaar gesteld. ” Deze kinderen maken wel deel 
uit van de VVE groep en krijgen dus een aanbod op het niveau VVE. De groep draagt de kosten 
van de VVE. Geen subsidie betekent dat deze kinderen in een andere groep moeten (met een 
lager kostenniveau) en dan treedt segregatie op, wat tegen de doelstelling van het de 
subsidieverlening ingaat. Dit moet heroverwogen worden. 
 
Het betreft de keuzevrijheid van ouders om voor het voorschools educatief aanbod (peuterwerk, incl. 
VVE) te kiezen of voor kinderopvang. Destijds (bij invoering van de ontwikkelrichting) hebben de 
kinderopvangorganisaties aangegeven dat in de kinderopvang ook het inhoudelijk VVE-aanbod kent. 
Afhankelijk van of ouders halve dagen kinderopvang kunnen afnemen, is er dus voor ouders wel/niet 
de mogelijkheid om kinderopvang als alternatief voor het voorschools educatief aanbod te kiezen. 
Voor de gemeente is niet duidelijk waarom er wordt geredeneerd met: ‘geen subsidie betekent dat 
deze kinderen in een andere groep moeten’ Immers richting deze ouders kan ook de uurprijs van EUR 
9,92 worden gerekend. Het is dan aan ouders waarvoor zij kiezen: opvang of voorschools educatief 
aanbod. Wij begrijpen niet hoe dit tegen de doelstelling van subsidieverlening ingaat. Het doel van de 
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gemeente is immers dat zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van een voorschools educatief 
aanbod. Hier wordt ook kinderopvang onder gerekend. Wij gaan dit uitgangspunt niet heroverwegen.   
 
3. Pagina 25: “De (potentiële) aanbieder beschikt over een geldig certificaat voor 
kwaliteitsmanagement dat voldoet aan de ISO-HKZ-norm voor de branche, of gelijkwaardig. 
Kleine organisaties (met niet meer dan 10 fte) beschikken over een geldig certificaat voor 
kwaliteitsmanagement dat voldoet aan een ISO-HKZ-schema voor kleine organisaties of 
gelijkwaardig.” Alle aanbieders in 2018 en 2019 hebben een kwaliteitssysteem. Niet alle 
aanbieders in 2018 en 2019 hebben een certificaat. Zijn zij bij voorbaat uitgesloten voor de 
nieuwe tender? 
 
Nee, zij zijn niet bij voorbaat uitgesloten. De eis luidt het genoemde certificaat of een gelijkwaardig 
bewijsmiddel. Een kopie van het kwaliteitssysteem dat de aanbieder hanteert geldt als gelijkwaardig 
bewijs, mits het systeem ook dezelfde kwaliteitswaarborgen geeft. 
 
4. Pagina 29: “Een kindercentrum streeft naar maximaal 50% VVE-geïndiceerde peuters op een 
groep. Zijn het er meer, dan is de aanbieder verplicht tot herindelen (voor zover mogelijk). 
Daarbij kan het kindercentrum kijken naar de mogelijkheid VVE-geïndiceerde peuters dagdelen 
te laten afnemen op verschillende locaties. De betreffende kindercentra verrekenen onderling 
met elkaar.” In een wijk met veel geïndiceerde kinderen, zijn ook veel kinderen die extra zorg 
nodig hebben. Dit vraagt (teveel) aandacht van de pedagogisch medewerkers op de groep. Het 
aantal kinderen is vooraf moeilijk voorspelbaar, omdat soms bijvoorbeeld een grote groep 
vluchtelingen instroomt. Het gevolg is dat het aandeel VVE-peuters op de groep zo groot is, dat 
(samen met taalproblemen bij kinderen en ouders) geen goede basis aanwezig is, waarop het 
VVE-programma succesvol kan worden gegeven. Het instellen van een maximum aan het 
aantal VVE-peuter op een groep, heeft tot gevolg dat de bezetting lager is - er zijn immers 
onvoldoende reguliere peuters om de groep te vullen. Ook zullen meer groepen open moeten 
op de locatie. De ouders zijn gebonden aan de locatie vanwege het ontbreken van vervoer 
inclusief het vaak niet kunnen fietsen! Het laten volgen van VVE-dagdelen elders is geen optie. 
Dit is overigens ook niet toegestaan binnen de regels van de GGD. Het VVE-deel gaat immers 
over herhaling van het programma. Het afnemen van een VVE-deel op een andere groep geeft 
geen herhaling en is voor het kind extra belastend, vanwege de andere omgeving en andere 
kinderen. De consequenties van het ingestelde maximum moeten niet op de aanbieder 
afgewenteld worden. 

 
Niet voor niets is op de betreffende pagina 29 aangegeven dat de aanbieder verplicht is tot het 
herindelen (voor zover mogelijk). Gezien het feit dat een onevenredig groot aandeel aan VVE-
kinderen op de groep geen goede basis voor VVE vormt, vertrouwen we er op dat aanbieders binnen 
de mogelijkheden kijken naar een zo goed mogelijke indeling van de groep. In de basis zou in 
samenspraak met de GGD, het mogelijk moeten zijn dat een locatie in samenwerking met een andere 
locatie 16 uur voorschoolse educatie kan aanbieden (uit: ‘naar 16 uur voorschools educatie, een 
handreiking, Oberon/ Sardes, maart 2019).   

 
5. Pagina 31: “categoriseringen als het gaat om het urenaanbod voorschoolse educatie”. De 
categorieën zijn niet haalbaar in het peuteraanbod. Het is zeer onwenselijk om haal- en 
brengmomenten tijdens het VVE-programma te hebben. De subsidie kan beperkt worden door 
de start op 2 jaar en (bijvoorbeeld) 3 maanden te leggen. De dagdelen moeten alle gelijk zijn en 
de VVE-dagdelen zijn een veelvoud van de reguliere dagdelen. Een uitzondering kan zijn om 
een ochtenddeel te vervangen door twee gelijke middagdelen (al dan niet aansluitend op de 
ochtend). Het voorstel is regulier 8 uur en VVE 16 uur. 

 
Aangezien partijen aangeven dat een maximaal urenaanbod voor reguliere peuters van in totaal 7 uur 
niet te combineren is met de uitbreiding naar 16 uur van VVE-geïndiceerde peuters, gaan wij akkoord 
met een maximale bandbreedte van het urenaanbod voorschoolse educatie voor reguliere peuters van 
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acht uur. Zoals eerder aangegeven kiezen we daarnaast voor een nieuwe startleeftijd van 2 jaar en 3 
maanden.   

 
6. Het is niet helder welke uren wie moet voldoen (ouder en/of gemeente) en tegen welk tarief. 
Het tarief wordt € 9,92. In de tabel VVE WKO zaait de zin “alleen de uren waarover ouders geen 
toeslag ontvangen wordt door de gemeente gefinancierd”. Aan welke uren moeten we denken? 
VVE NWKO: ouders betalen dus een eigen bijdrage over 16 uur? 
 
Zie voor een antwoord op deze vraag onze reactie bij het toegevoegde onderdeel Financiën onder D. 
 
7. NWKO regulier: ouders betalen voor 8 uur een eigen bijdrage en de gemeente vult aan tot € 
9,92. Dat is helder. 
 
Zie voor een antwoord op deze opmerking onze reactie bij het toegevoegde onderdeel Financiën 
onder D. 
 
8. WKO regulier: de ouders betalen voor 8 uur € 9,92. Hierdoor haken veel ouders af. Veel 
ouders zullen dan een dagopvang-product afnemen en hun kind later brengen en eerder halen. 
Is netto veel interessanter voor de ouders. Is dit de bedoeling van de gemeente? Het bereik 
WKO PW zal dan ontoereikend zijn en geeft geen goed beeld van het daadwerkelijk bereik. 
 
Zoals eerder aangegeven is het doel van de gemeente om zoveel mogelijk kinderen met een 
voorschools educatief aanbod te bereiken. Sinds de harmonisatiewet is ingevoerd, zijn de inhoudelijke 
kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterwerk aan elkaar gelijk gesteld, daarbij opgenomen dat de 
lokale kinderopvangorganisaties altijd hebben aangegeven VVE ook in de kinderopvang aan te 
bieden, zien wij het niet als een probleem dat ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag voor 
kinderopvang kiezen in plaats van het voorschools educatief aanbod (voormalig peuterwerk). 
  

9. Voorgaande betekent voor ouders, uitgaande van: 

- regulier wko en nwko van 5.5uur naar 8 uur (gemeente geeft in deze categorie aan 5.5 – 7 
uur), 

- wko en nwko, gelet op de VNG tabel i.p.v. de belastingtabel voor de wko-ouders, 
- over de vve-uren van wko-ouders (dus 16 uur) wordt wel € 9.92 uitbetaald aan de 

kinderopvang en de ouders krijgen dan een rekening van 16 uur a € 8.17 per uur, 
- tarief voor de wko-ouders ook op € 9.92 gezet want voor € 8.17 kunnen wij deze dienst niet 

aanbieden,  

- netto kosten per maand: 8 of 16  x 40 weken : 11 maanden is in deze de netto maandprijs, 
- de gewenste situatie dat we gelijk blijven aan de eisen van 2019, maar de uren opvoeren 

van 5,5 naar 8 en van 11 naar 16 uur: ouders zullen dan meer moeten betalen, maar krijgen 
natuurlijk dan ook meer ontwikkeltijd voor hun kinderen, 

- de kostenstijging voor de ouders is enorm en in de meeste gevallen wel 300 procent, 
hierdoor gaat de categorie WKO afhaken, ouders willen dan geen VVE- indicatie want dat 
betekent een verdubbeling van de kosten. Wko-ouders zonder vve zijn duurder uit dan 
wko-ouders met vve.  Integratie is dan weg! 

 
Zie de berekening hieronder: 
  

                                      Netto kosten per maand 2020 
Kosten 
2019 

Gewenste 
situatie 
2020 

  
WKO (8 
uur) 

NWKO (8 
uur) 

WKO VVE 
(16 uur) 

NWKO 
VVE 16 
uur) 

5.5 of 11 
uur voor 
alle ouders 

8 en 16 
uur voor 
alle ouders 

INKOMEN             
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 19.890 
57,15 9,60 19,20 19,20 6,40 9.60 

42.083-57.238 90,31 39,56 79,12 79,12 26,80 39.56 

82.227-114.011 167,70 116,95 233.89 233,89 78,80 116.95 

  
Zie voor antwoord op deze opmerkingen onze reactie bij het toegevoegde onderdeel Financiën onder 
D. 
 
C. Opmerkingen: 
 
1. Pagina 13: ouder met toeslag belastingdienst: a) VVE geïndiceerde peuter: betekent dit dat 
het derde en vierde dagdeel niet meer volledig gesubsidieerd wordt?  
 
Zie voor antwoord op deze vraag onze reactie bij het toegevoegde onderdeel Financiën onder D. 
 

 
2. Niet geïndiceerde peuter: betekent dit dat de gemeente geen subsidie meer verstrekt 
bovenop de vastgestelde uurprijs van de overheid? Indien dit niet het geval is dan is het 
financieel niet haalbaar en niet reëel om aan de gestelde doelen van de gemeente te voldoen. 

 
Dat betekent inderdaad dat gemeente geen subsidie meer verstrekt bovenop de vastgestelde uurprijs 
kinderopvang.  
 
3. Pagina 17 en pagina 26: de gemeente gaat uit van een doelgroep twee tot vier jarigen. Ons 
voorstel was om het peuterwerk aan te bieden voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden zodat 
er voor alle peuters subsidie  verstrekt kan worden. Zie ons voorstel nr. 3. 
 
Zie eerdere reactie over dit onderwerp.  
 
4. Pagina 20: de subsidieverlener kan de voorwaarden voor de subsidieverstrekking 
tussentijds wijzigen. Wij willen hierin opgenomen hebben dat de organisaties die de subsidie 
ontvangen op basis van deze wijzigingen kunnen besluiten om zich terug te trekken. 
 
Dat is akkoord. Uiteraard dient de organisatie die subsidie ontvangt dit dan ook binnen twee weken na 
het besluit van de subsidieverlener tot wijziging van de voorwaarden schriftelijk aan subsidieverlener 
kenbaar te maken. 
 
5. Op pagina 25 nummer 2 staat vermeld dat de geschiktheidseis geldt van een ISO-HKZ 
certificaat. Deze bestaat inmiddels niet meer en wij hebben deze ook niet. 
 
Dit is onjuist. Zie: https://www.hkz.nl/normen/welke-norm/kinderopvang-hkz-132-133-134-123/  
 
6. Pagina 30: niet geïndiceerde peuters kunnen maximaal 7 uur afnemen, VVE- geïndiceerde 
peuters maximaal 16 uur (vanaf 2,5 jaar). Als we uitgaan van dagdelen met 4 uur, betekent dit 
dus dat we de niet geïndiceerde peuters (zonder KOT) een half uur eerder naar huis sturen. De 
geïndiceerde peuters en peuters die recht hebben op KOT kunnen dan een half uur langer 
blijven. Dan hebben de geïndiceerde peuters ook nog eens van 2 jaar tot 2 ½ jaar een 
wenperiode tot een maximum van 12 uur. Dit is planning technisch niet haalbaar, veroorzaakt 
segregatie en onduidelijkheid en onrust bij peuters en hun ouders. Zie ons voorstel nr. 3. 
 
Zie eerdere reactie over dit onderwerp. 
 
7. De eisen en de belasting van de zorgstructuur zoals beschreven in de tender zijn te zwaar 
aangezet. De tijd en de kosten die daarmee gepaard gaan, zijn niet opgenomen in de tender. 

https://www.hkz.nl/normen/welke-norm/kinderopvang-hkz-132-133-134-123/
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Wij zien in de plannen van aanpak graag opgenomen hoe partijen invulling willen geven aan de 
gewenste zorgcomponent in de voorschoolse educatie. Gezien het belang van een goede 
doorlopende ontwikkellijn van kinderen, beschouwen wij een kwalitatief goede zorgstructuur als 
basisvereiste. Op basis van werksessies o.l.v. dhr. T. Robbe eind 2018 en op basis van het BCO 
onderzoek naar zwaardere ondersteuningsbehoefte onder peuters is gebleken dat de zorgcomponent 
extra aandacht behoeft.  
Op basis van de plannen van aanpak gaat de gemeente bekijken of en hoe zij de begrootte  
€ 75.000,00 het beste kan gaan inzetten.  
 
D.  Financiën 
Voor de gemeente is het doel een zo hoog mogelijk bereik van peuters dat een voorschools educatief 
aanbod volgt, aangezien de eisen aan peuterwerk en kinderopvang gelijk zijn getrokken.  
Om te kunnen waarborgen dat voor een aantal locaties in onze gemeente ook voldoende menging 
plaats vindt (wel/niet KOT en wel/niet VVE), kunnen wij op basis van bovengenoemde inhoudelijke 
argumenten mee gaan in de wijziging om voor deelname aan het 3

e
 en 4

e
 dagdeel geen ouderbijdrage 

op te leggen.  
 
Concreet betekent dat de tabel op blz.13 in het Uitvraagdocument als volgt gewijzigd wordt: 
 

 VVE-geïndiceerde peuter ‘Reguliere’ peuter 

Ouders met toeslag 
belastingdienst 

Ouders betalen uren voorschoolse 
educatie voor het 1

e
 en 2

e
 dagdeel 

en krijgen een gedeelte terug van 
de belastingdienst 
(inkomensafhankelijk). 
De gemeente subsidieert volledig 
het 3

e
 en 4

e
 dagdeel. 

Ouders betalen zelf uren 
voorschoolse educatie en krijgen 
een gedeelte terug van de 
belastingdienst 
(inkomensafhankelijk). 
Voor deze peuters wordt (in 
tegenstelling tot subsidietender 
2018-2019) geen subsidie 
beschikbaar gesteld.  

Ouders zonder toeslag 
belastingdienst 

De uren voorschoolse educatie 
worden door de gemeente 
gefinancierd.  
Ouders betalen over het 1

e
 en 2

e
 

dagdeel een eigen bijdrage die 
gelijk is aan de eigen bijdrage voor 
ouders die wel gebruik kunnen 
maken van de toeslagregeling of 
een bijdrage op basis van de VNG 
adviestabel ouderbijdrage. 
De gemeente subsidieert volledig 
het 3

e
 en 4

e
 dagdeel.  

De uren voorschoolse educatie 
worden door de gemeente 
gefinancierd.  
Ouders betalen een eigen bijdrage 
die gelijk is aan de eigen bijdrage 
voor ouders die wel gebruik kunnen 
maken van de toeslagregeling of 
een bijdrage op basis van de VNG 
adviestabel ouderbijdrage.  

 
 

E. Vragen tweede termijn 
Partijen hebben de mogelijkheid om tot woensdag 18 september 2019 23.59 uur vragen te stellen over 
de twee onderstaande documenten. 

1. Aanvullende voorwaarden uitvraagdocument ontwíkkelrichting (voorschoolse) educatie 
2020-2023 (pdf, 196 kB) 

2. Eindrapportage BCO - Rapport onderzoek zwaardere ondersteuningsbehoeften peuters 
(pdf, 2 MB) 

De beantwoording met betrekking tot deze vragen, zal gepubliceerd worden in een tweede nota van 
inlichtingen, die wordt gepubliceerd op donderdag 19 september 2019. 

https://www.geldrop-mierlo.nl/data/publicatie-website/subsidietender-ontwikkelrichting-voor-schoolse-educatie-3/Aanvullende%20voorwaarden.pdf?_dc=1568120569708&_dc=1568120569721
https://www.geldrop-mierlo.nl/data/publicatie-website/subsidietender-ontwikkelrichting-voor-schoolse-educatie-3/Aanvullende%20voorwaarden.pdf?_dc=1568120569708&_dc=1568120569721
https://www.geldrop-mierlo.nl/data/publicatie-website/subsidietender-ontwikkelrichting-voor-schoolse-educatie-3/190902%20Rapport%20onderzoek%20zwaardere%20ondersteuningsbehoeften%20peuters.pdf?_dc=1568022717015&_dc=1568022717028
https://www.geldrop-mierlo.nl/data/publicatie-website/subsidietender-ontwikkelrichting-voor-schoolse-educatie-3/190902%20Rapport%20onderzoek%20zwaardere%20ondersteuningsbehoeften%20peuters.pdf?_dc=1568022717015&_dc=1568022717028

