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Spoorboekje omvorming peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang per 1 januari 

2017 Noordoostpolder. 

 

Het spoorboekje geeft in vogelvlucht informatie over de harmonisatie en het 

bijbehorende tijdpad. Voor meer (technische) informatie wordt verwezen naar het 

omvormingsplan. 

 

Argumenten om de peuterspeelzalen om te vormen naar peuteropvang. 

• Ouders 

Ouders kunnen kiezen voor peuteropvang via de huidige aanbieder of 

peuteropvang via kinderopvangaanbieder. 

 

• Rijksbeleid 

Het Rijk wil dat voor de peuterspeelzalen en kinderopvang dezelfde regels gelden. 

Het gaat om kwaliteitseisen en financiering. Tweeverdieners, die kiezen voor 

peuteropvang, komen in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag via de 

belastingdienst. Voor andere ouders is er een gemeentelijke subsidiëring 

peuteropvang.  Kinderopvang is uitgesloten voor de gemeentelijke subsidiëring. 

Het rijksbeleid moet uiterlijk 1-1-2018 zijn ingevoerd. 

Verder wil het Rijk een basisaanbod peuteropvang (2 dagdelen/3 uur per 

dagdeel/40 weken per jaar) voor peuters. Hiervoor trekt het Rijk 60 miljoen euro 

uit. Het plan wordt gefaseerd ingevoerd.  

De gemeente Noordoostpolder krijgt de volgende bedragen:  

− 2016   €  29.958,00 

− 2017 €  59.917,00 

− 2018 €  89.875,00 

− 2019 € 119.833,00 

− 2020 € 149.792,00 

− 2021 € 179.750,00 

 

• Financieel 

− De gemeente betaalt de uitvoering peuterspeelzaalwerk en VVE1 grotendeels 

uit de Brede Doeluitkering Onderwijsachterstanden (BDU OAB) van het Rijk. 

Voor 2016 is de BDU OAB € 903.370. Vanaf 2017 wordt de BDU met ± 8% 

verlaagd naar € 829.676. 

− Vanaf 1-1-2018 stopt het Rijk met de betaling van de OKE2 middelen (± € 

155.000) aan de gemeente. Dit is om de kosten te compenseren van het Rijk 

nu tweeverdieners onder de kinderopvangtoeslag vallen. 

− De uitvoeringskosten voor het peuterspeelzaalwerk stijgen. 

 

• Peuteropvang en VVE 

 Peuteropvang biedt kans VVE ook in kleine dorpen aan te   

 bieden, dichtbij kind. Een van de kwaliteitseisen is dat er 2 betaalde 

 beroepskrachten op een peuteropvang groep staan. 

 

• Markt:   

Er zijn kinderopvang aanbieders die ook peuteropvang aanbieden of willen 

 aanbieden. De huidige werkwijze, subsidiering van SPN houdt bij 

 bezwaarprocedure geen stand.  

 Door de harmonisatie gaan we van aanbod gestuurd naar vraag gestuurde 

 financiering (geld volgt kind) 

 

 

 

                                                 
1  VVE = Voor en Vroegschoolse Educatie 
2  OKE = Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie 
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• Gemeente:  

De harmonisatie sluit aan bij de kernopgaven Sociale Structuurvisie, de 

uitgangspunten Krachtig Noordoostpolder en ontwikkeling kindcentra. 

De harmonisatie past in het grote geheel: gemeente faciliteert, stimuleert, 

 regisseert maar organiseert niet. De uitvoering van peuteropvang sluit aan bij de 

 gemeentelijke jeugdhulp taken. 

De gemeente heeft bureau Buitenhek gevraagd om onderzoek te doen bij de 

 ouders van peuters die staan ingeschreven bij SPN. Het onderzoeksrapport toont 

 aan dat de harmonisatie financieel gezien kan in  Noordoostpolder, ongeveer  60% 

 van de ouders, waarvan de peuter gebruik maakt van het basisaanbod3 , komt in 

 aanmerking voor kinderopvangtoeslag (KOT) via de belastingdienst en ongeveer 

 40% van de ouders komt in aanmerking voor de gemeente subsidie. 

Bij de ouders van doelgroepkinderen komt 40% van de ouders in aanmerking voor 

 de KOT en 50% in aanmerking voor de gemeente subsidie. 

 

• Argumenten om te kiezen voor datum van invoering per 1-1-2017 in plaats  

van 1-1-2018 zoals het Rijk voorschrijft 

− In 2017 ontvangt de gemeente voor de laatste maal de OKE middelen.  

Deze middelen zijn beschikbaar voor de eenmalige harmonisatiekosten 2017 

− Huidige aanbieder peuterspeelzaalwerk (SPN) krijgt tijd om te anticiperen op 

nieuwe situatie 

− Aanbod peuteropvang in alle dorpen en wijken van Noordoostpolder blijft 

betaalbaar.  

− VVE is beschikbaar op alle peuteropvanggroepen 

 

Waar gaat de harmonisatie niet over? 

• De harmonisatie gaat niet over de toekomst van de huidige aanbieder SPN. SPN wil 

graag samenwerken met het onderwijs. Gezamenlijk worden de mogelijkheden 

hiertoe onderzocht. Voorwaarden van de gemeente zijn: de opgedane expertise op 

het gebied van peuters al dan niet met een ontwikkelingsachterstand blijft 

beschikbaar en er wordt aangesloten bij de ontwikkeling kindcentra. Zodra deze 

samenwerking meer vorm krijgt wordt het gemeentebestuur geïnformeerd en waar 

nodig geraadpleegd. Eventuele besluitvormingsvoorstellen volgen in 2017 

• Het VVE beleid 2017 en verder. Het huidige beleid wordt gecontinueerd. Nadat de 

harmonisatie is ingevoerd wordt onderzocht of en hoe het huidige beleid kan worden 

geoptimaliseerd. Hierover komen aparte informatiebijeenkomsten met 

maatschappelijke partners. Het gemeentebestuur wordt geïnformeerd en waar nodig 

geraadpleegd. Eventuele besluitvormingsvoorstellen volgen in 2017 

 

Er wordt een omvormingsplan van peuterspeelzaal naar peuteropvang 

opgesteld. Wat staat er in het omvormingsplan? 

In het omvormingsplan wordt het volgende beschreven: 

• Huidige werkwijze 

• Argumenten voor omvorming 

• Aansluiting VVE-beleid op de omvorming 

• De situatie na 1 januari 2017 voor alle belanghebbenden: 

o (VVE-)peuters 
o Ouders van (VVE-)peuters  
o SPN, basisscholen, kinderopvangaanbieders 
o Gemeente 

o Oudervertegenwoordiging SPN 
• Financiële situatie en mogelijkheden na omvorming 

• Beleidskeuzes die nog gemaakt moeten worden (ouderbijdrage, VVE-beleid, enz.) 

• Planning voor het invoeren van de nieuwe werkwijze 

• Communicatieplan 

                                                 
3
 Basisaanbod: 2 dagdelen per week/40 weken per jaar. 
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Het besluit voor de omvorming en de verordening wordt genomen door de Raad.  

De uitvoeringsregels worden vastgesteld door het College. 

 

 

Bestuurlijk proces 

Taak Deadline 2016 Wie 

Concept omvormingsplan 17 mei Ilze 

Bespreken concept omvormingsplan in team KNOP/YOU 

TEAM 

Mei/juni Ali 

Thema bijeenkomst college 17 mei Ali/Ilze 

Thema RTG 17 mei Ali/Ilze 

Optie: Programma overleg leren en ontspannen 15 juni Ali/ET 

Aanleveren concept verordening 1 juli Ilze 

Concept verordening voorleggen voor juridisch advies 1 juli Ali 

Concept omvormingsplan&verordening voorleggen aan 

participatieraad* 

5 september Ali 

College- en raadsvoorstel in routing 23 augustus Ali 

Definitief omvormingsplan&verordening ter 

besluitvorming in college 

30 augustus College 

Bespreking definitief omvormingsplan & verordening ter 

besluitvorming in RTG 

26 september Ali/Ilze 

Aanleveren concept uitvoeringsregels 15 september Ilze 

Concept uitvoeringsregels voorleggen voor juridisch 

advies 

15 september Ali 

Definitief omvormingsplan & verordening ter 

besluitvorming in raad 

10 oktober Raad 

Uitvoeringsregels in routing 11 oktober Ali 

College stelt uitvoeringsregels vast 18 oktober College 

*  vanwege de vakanties was het niet mogelijk om de participatieraad eerder de 

raadplegen. De feedback van de participatieraad wordt nagezonden aan Raad en 

College. 

 

 

 

Communicatie- en implementatieproces harmonisatie 

Taak Deadline Wie 

SPN informeren over raadsbesluit 10 oktober 2016 gemeente 

Overige partners informeren over raadsbesluit 10 oktober 2016 gemeente 

Persbericht 10 oktober 2016 gemeente 

SPN informeert oudervertegenwoordiging en 

ouders 

10 oktober 2016 SPN 

Start peuteropvang 1 januari 2017 SPN 

Ouders vragen Kinderopvangtoeslag aan 1 november 2016 SPN 

Werkproces gemeentetoeslag 1 november 2016 Gemeente/SPN 

Start peuteropvang in Noordoostpolder 1 januari 2017  

 

 

 

 


