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Memo 

Onderwerp : Nota van inlichtingen; ten behoeve van  

- Aanvullende voorwaarden uitvraagdocument 

ontwíkkelrichting (voorschoolse) educatie 2020-2023  

- Eindrapportage BCO - Rapport onderzoek zwaardere 

ondersteuningsbehoeften peuters  

 

 
De onderstaande vragen, voorstellen en opmerkingen die betrekking hebben op de ‘Aanvullende  
voorwaarden uitvraagdocument ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie 2020-2023’ en de 
‘eindrapportage BCO, onderzoek naar zwaardere ondersteuningsbehoeften peuters’ zijn vóór de 
deadline van 18 september 23:59 uur binnengekomen en worden hieronder puntsgewijs beantwoord.  

Er is door partijen een reactie gegeven op de gepubliceerde “Nota van inlichtingen subsidietender 
2020 2023 16 sept 2019”. Ook al is deze nota van inlichtingen officieel niet gericht op de 
onderliggende documenten, is er toch voor gekozen om hierop te reageren.  

Reactie partijen:  

1. Om met het laatste te beginnen: we zijn blij te lezen in de Nota van inlichtingen, dat aan een 
aantal voorstellen van ons tegemoet gekomen is. Dit neemt een aantal drempels weg om een 
aanbieding mogelijk te maken. Eén groot obstakel blijft nog open staan, en dat is het niet-
subsidiëren van het aanbieden van VVE aan WKO ouders. Kennelijk hebben we onvoldoende 
duidelijk kunnen maken, waarom dit noodzakelijk is. Daarom volgt hieronder een uitgebreide 
onderbouwing. 

 
VVE kost meer dan reguliere kinderopvang. Dat erkent de gemeente ook, door een hogere 
kostprijs te vergoeden voor het peuteraanbod. VVE vraagt immers een hoger opleidingsniveau 
van medewerkers, meer observatie van kinderen, meer overleg met ouders en onderwijs, meer 
inzet op ouderparticipatie, etc. In principe alle eisen, zoals die in het uitvraag document 
omschreven worden. De hogere kostprijs, geeft een betere kwaliteit en heeft een positief effect op 
de ontwikkeling van alle kinderen.  
 
Ook de peuters in de dagopvang, zouden kunnen profiteren van een VVE aanbod. Hoewel al veel 
VVE elementen terug te vinden zijn in de dagopvang is nog geen sprake van een volwaardig 
aanbod. Dat laat de lagere kostprijs van de dagopvang in vergelijking met het peuteraanbod ook 
niet toe! Als VVE in de dagopvang aangeboden wordt, stijgt ook de kostprijs. De stelling dat de 
aanbieders ook VVE in de dagopvang kunnen aanbieden klopt, maar is uit de context gehaald. 
VVE in dagopvang op een niveau dat de goedkeuring draagt van de GGD vraagt een hoger 
kostprijs. 
 
De rijksoverheid stelt de kostprijs van de dagopvang op € 8,17 (veel aanbieders hanteren 
overigens een hogere prijs, omdat dit tarief niet toereikend is!). De gemeente rekent met een 
(redelijke) kostprijs van € 9,92 voor de VVE. De kostprijs van de VVE wordt hierdoor gesteld op 
€ 1,75 per uur.  
 
Het niet-vergoeden van het VVE deel, heeft tot gevolg dat óf de aanbieders geen VVE bieden 
voor de WKO ouders, omdat de kostprijs van de dagopvang dat niet toelaat, óf dat de ouders 
afhaken voor het peuteraanbod (op VVE niveau) omdat de prijs veel te hoog wordt, als de ouders 
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het VVE deel zelf moeten betalen. Voor het deel boven de 8,17 ontvangen de WKO ouders 
namelijk geen toeslag! 
 
Daardoor ontstaan aparte groepen kinderen. Hierdoor wordt een belangrijk deel van het doel van 
VVE onderuit gehaald. Kinderen leren immers het meest van elkaar. Ook treedt segregatie op, 
kinderen van tweeverdienende ouders worden gezien als een andere klasse dan kinderen van 
éenverdienders  
 
Niet-WKO ouders hebben geen keuze in opvang. Zijn kunnen alleen van de peuteropvang gebruik 
maken en niet van de dagopvang. WKO ouders hebben die keuze nu wel. Veel WKO ouders 
maken nu gebruik van het peuteraanbod. Dat doen ze om uiteenlopende redenen. Zij geven daar 
de voorkeur aan, bijvoorbeeld omdat anders ouders, die ze kennen, daar gebruik van maken. Of 
omdat ze onzeker zijn of ze hun werk behouden (en dan niet van groep willen wisselen). Of omdat 
hun kinderen samen spelen met andere kinderen. Meestal vinden ouders het peuteraanbod (op 
VVE niveau) een betere voorbereiding voor de basisschool dan de dagopvang.  
 
Tussen peuters in het peuteraanbod wordt nu geen verschil gemaakt, behalve voor de extra 
dagdelen bij een indicatie. Nu betalen ouders met hetzelfde inkomen, ook (ongeveer) dezelfde 
prijs voor het peuteraanbod. De systematiek met de kinderopvangtoeslag voor WKO-ouders 
gezinnen en een inkomensafhankelijke bijdrage voor niet-WKO gezinnen, zorgt ervoor dat de 
netto prijs die een gezin betaalt, gelijk is voor alle gezinnen met eenzelfde inkomen, ongeacht of 
dat door één of twee ouders verdiend wordt.  
 
Als er geen vergoeding is voor het VVE deel voor WKO ouders zouden die voor hetzelfde aanbod 
€ 1,75 per uur (bijna €50 per maand!) meer moeten gaan betalen. Over het meerdere boven de € 
8,17 ontvangen ze immers geen toeslag! 
 
We kunnen aan onze ouders niet uitleggen, waarom de gemeente kwaliteit van het peuteraanbod 
wil verlagen (geen VVE voor WKO ouders), waarom de gemeente de WKO ouders extra wil 
belasten of waarom de keuzemogelijkheid voor WKO ouder beperkt moet worden (niet mee 
mogen doen in het peuteraanbod, maar alleen dagopvang). 
Het is niet uit te leggen dat gezinnen met een gelijk inkomen voor hetzelfde product een andere 
prijs moeten betalen. 
De consequentie is dat de toegankelijkheid van het peuteraanbod veel lager wordt. Het 
uitgangspunt van gelijke kansen wordt daarmee overboord gegooid. 
 
Reactie gemeente:  
 
De gemeente heeft in het kader van de wet Oke de wettelijke plicht om een voorschools educatief 
aanbod te verzorgen voor: 1) peuters waarvan ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag 
en 2) peuters met een VVE-indicatie (Voor- en Vroegschoolse educatie). Hier valt de doelgroep: 
peuters waarvan ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag dus niet onder.  
Om de urenuitbreiding (960 uur) te kunnen financieren, is de keuze gemaakt om de betreffende 
categorie niet langer te subsidiëren. We begrijpen dat het niet prettig is wanneer ouder voor 
eenzelfde aanbod in 2020 meer moeten gaan betalen. Helaas is de werkelijkheid dat we in tijden 
van krapte niet alles kunnen financieren en er keuzes gemaakt moeten worden. Mogelijk dat de 
beleving bij ouders dat het peuteraanbod een betere inhoudelijke voorbereiding op de basisschool 
is dan de opvang, ervoor zorgt dat zij de te betalen meerprijs hiervoor ook accepteren. Wij nemen 
het voorstel niet over. Hiermee is de discussie in de subsidietender voor wat betreft dit onderwerp 
gesloten. Indien partijen dat wensen, kan er nog een bestuurlijk overleg plaatsvinden met daarbij 
de opmerking dat in dit overleg enkel een mondelinge toelichting gegeven wordt op de genomen 
besluiten. Het is aan partijen om met dit besluit wel of niet een aanvraag in te dienen. 
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Vragen over de Eindrapportage van BCO en de aanvullende voorwaarden uitvraagdocument:  
 

1. De eindrapportage van BCO bevat een lijst met aanbevelingen voor verschillende 
zorgniveaus. Het onderzoek gaat over 28 praktijkgevallen. Daar zijn lessen uit te leren, 
vooral dat de doorlooptijd tot passende zorg heel erg lang is. De aanbevelingen zijn 
echter niet gerelateerd aan het onderzoek en het onderzoek geeft geen onderbouwing, 
dat het opvolgen van de aanbevelingen leidt tot het bereiken van de genoemde 
zorgniveaus. Op welke grond worden deze aanbevelingen als voorwaarden voor de 
zorgniveaus gekozen? 

 
Allereerst bestrijdt de gemeente de opmerking dat de aanbevelingen niet gerelateerd zijn aan het 
onderzoek en het onderzoek geen onderbouwing geeft voor de oplossingsrichtingen. BCO betreft een 
gerenommeerd onderzoeks- en adviesbureau. De onderzoekers hebben een zorgvuldig onderzoek 
gedaan en betrokken partijen zijn bovendien steeds in de verschillende onderzoeksfasen 
meegenomen. Daarmee is het onderzoek een gefundeerd praktijkgericht onderzoek geworden, wat 
ook nadrukkelijk de wens van betrokken partijen was.  
Naast de ontwikkeling van de wetenschappelijk onderbouwde tool ‘spelregels zwaardere 
ondersteuningsbehoefte’ zijn gestructureerde (aan de hand van interviewtopics) interviews bij 
verschillende functionarissen vanuit verschillende organisaties (jeugdgezondheidszorg, gemeente en 
kindercentra) afgenomen. Op basis van enerzijds deze informatie en anderzijds de ruime kennis van 
de onderzoekers op dit vlak zijn op zorgvuldige wijze oplossingsrichtingen geformuleerd.     
 

2. Welk zorgniveau wil de gemeente bereiken? 
 
De gemeente zet in op het bereiken van de oplossingsrichtingen die zich richten op de zorgniveaus 1 
t/m 4. Niet voor niks heeft de gemeente eind 2018 met betrokken partijen ingezet op werksessies om 
beleidsproblemen binnen de ontwikkelrichting voorschoolse educatie boven te krijgen. Met het rapport 
van BCO in handen hebben we nu zicht op hoe we in afstemming met elkaar tot een nog beter 
passend aanbod voor kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar moeten komen. We begrijpen dat 
niet alle oplossingsrichtingen vóór 2020 gerealiseerd kunnen worden. Daarom verzoeken we partijen 
om in hun planvorming aan te gegeven wat hun inzet zal zijn om op zo kort mogelijke termijn tot de 
gewenste oplossing op elk zorgniveau te kunnen komen. De gemeente breidt daarom 
beoordelingscriterium ‘1: Een kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie’, dan ook uit met: “er 
wordt duidelijk beschreven hoe de (potentiële) aanbieder het voorschools educatief aanbod invult, 
waarbij aandacht is voor de wettelijke criteria, de kwaliteitseisen uit paragraaf V.4, de aanvullende 
voorwaarden uitvraagdocument ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie en de gebiedskenmerken uit 
bijlage 4).” 
 

3. De eindrapportage bevat voorwaarden voor de kinderopvang en samenhangende 
voorwaarden, die aan de zorgpartijen en de gemeente gesteld worden. Die voorwaarden 
voor de andere partijen en de gemeente zijn hier niet genoemd. Het mag duidelijk zijn 
dat een zorgniveau alleen gehaald kan worden, als alle partijen aan de voorwaarden 
voldoen. Welke garantie krijgt de kinderopvang dat de partijen en de gemeente gaan 
voldoen aan de gestelde voorwaarden? 

 
Zoals hierboven ook is aangegeven is het belangrijk dat betrokken partijen (jeugdgezondheidszorg, 
gemeente en kindercentra) in onderlinge afstemming tot een beter passend aanbod voor de doelgroep 
moeten komen. De gemeente zet met de subsidietender in op een betere samenstelling van groepen 
met een werkbare mix van wel- en niet geïndiceerde VVE kinderen (zie beantwoording vraag 5), 
daarnaast is de gemeente met de jeugdgezondheidszorgorganisaties in gesprek om de 
samenwerkingsafspraken aan te scherpen. Zoals ook in de nota van inlichtingen, d.d. 16 september 
2019 is aangegeven, ziet de gemeente in de plannen van aanpak graag opgenomen hoe partijen 
invulling willen geven aan de gewenste zorgcomponent. Op basis van de uitkomsten van onderzoek 
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en de plannen van aanpak gaat de gemeente bekijken of en hoe zij de begrootte € 75.000,00 het 
beste kan gaan inzetten.  
 

1. Als partijen aantoonbaar niet aan de voorwaarden (kunnen) voldoen, wat betekent dat 
dan voor de voorwaarden die aan de kinderopvang gesteld worden?  

 
Kenmerkend voor een subsidieregeling is dat de subsidieverstrekker (gemeente) formuleert welke 
activiteiten door de subsidieontvangers (kindercentra) uitgevoerd moeten worden. Wanneer indieners 
een subsidiebeschikking krijgen en de activiteiten, volgens de vereisten in de subsidieregeling, 
uitvoeren, hebben zij recht op subsidie, ongeacht of het gewenste effect wordt bereikt. Alleen als 
aantoonbaar is dat activiteiten niet worden uitgevoerd, ongeacht de bereikte effecten, dan kan de 
subsidieverstrekker op grond van de Algemene Subsidieverordening en de Algemene wet 
bestuursrecht besluiten (een deel van) de subsidie niet uit te keren of terug te vorderen.   

 
2. De opmerking ” Zorg voor een evenwichtiger verdeling van peuters met een we-

indicatie of zorgvragen over de locaties en groepen. Zijn dagopvang en peuterspeelzaal 
in groepen te mengen?” eindigt met een vraagteken. Welke mogelijkheden om de 
peuters evenwichtiger te verdelen, worden ondersteund?  

 
In het uitvraagdocument is  op p. 31 aangegeven dat wanneer een kindcentrum het voorschools 
educatief aanbod wil integreren in de dagopvang dat kan als de dagopvang in elk geval aan de VVE-
vereisten voldoet en als zodanig in de LRK is opgenomen.  
Daarnaast is aangegeven dat de gemeente specifiek voor de basisschoollocaties: 1) Kindcentrum de 
Vlinder en 2) Basisschool de Regenboog/ Kindcentrum de Rots verwacht dat partijen OAB brede 
(taal)ontwikkelingsprogramma’s inzetten. Voor de beide locaties geldt immers dat hier sprake was van 
een beduidend hoger percentage doelgroeppeuters in vergelijking tot andere basisschoollocaties. Op 
basis van de uitkomsten van het onderzoek van BCO geeft de gemeente de betreffende aanbieders 
de ruimte om de hiervoor extra toegekende middelen (€ 11.175,00 voor De Vlinder en € 38.825,00 
voor  De Regenboog/ De Rots) ook in te zetten om daar waar het niet mogelijk is te komen tot een 
evenwichter verdeling van peuters met een VVE-indicatie of zorgvraag over de locaties en groepen 
deze middelen in te zetten voor extra ondersteuning op deze groepen.  


