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Wat gaat er precies veranderen? 

Met de harmonisatie gelden dezelfde regels voor peuterspeelzalen en kinderopvang. 
Daardoor kunnen kinderopvang, peuterspeelzalen en de basisschool beter afstemmen. 
 
 
 

Wat is de deadline? 

Deadline voor de harmonisatie is 1-1-2018. Eerder harmoniseren mag. Daarom 
harmoniseert Noordoostpolder 1-1-2017. Zo kunnen ouders, aanbieders en gemeente 
wennen aan de nieuwe situatie. 

 

 

 

Wat verandert er? 

• De kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn gelijk 
• Peuterspeelzaal wordt peuteropvang 
• Peuteropvang heeft 2 betaalde leidsters op de peuteropvanggroep 
• De leidsters  krijgen (verplichte) scholing. 
• Er komt een betere mix van mbo leidsters en hbo leidsters. 
• Voor alle peuters wordt een persoonlijk dossier bijgehouden. 
• Er is één financieringsstructuur voor werkende ouders (voor peuterspeelzaal en 

kinderopvang). 
• De gemeente heeft  een aanbod voor eenverdieners (kostwinners) en niet werkende 

ouders.  
 
 
 

Wat staat er in dit factsheet? 

• Wat verandert er voor ouders? 
• Wat verandert er voor het peuterspeelzaalwerk? 
• Wat verandert er voor de kinderopvang? 
• Wat verandert er voor de gemeente? 
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Wat verandert er voor ouders? 

 

 

 

 

• Ouders kunnen kiezen voor peuteropvang via de huidige aanbieder of peuteropvang 
via kinderopvangaanbieder 

• De peuteropvang is 2 dagdelen van 3 uur per week beschikbaar 
• De huidige peuterspeelzalen worden peuteropvang 
• Het consultatiebureau bepaalt of een peuter een taalachterstand heeft.  
• Peuters met een taalachterstand mogen 2 extra dagdelen naar de peuteropvang. 
• Tweeverdieners komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belastingdienst 

en een gemeentesubsidie van € 0,501 per uur per uur peuteropvang. 
• Eenverdieners en niet-werkende ouders komen in aanmerking voor de 

gemeentesubsidie van € 8,00 per uur peuteropvang. De gemeentesubsidie wordt 
rechtstreeks betaald aan de peuteropvangaanbieder waar de peuter staat 
ingeschreven. 

• Ouders betalen een eigen bijdrage op basis van hun inkomen, dit is de ouderbijdrage 
• Ouders betalen maandelijks een ouderbijdrage.  
• Per jaar betalen ouders 12 x de ouderbijdrage 
• Ouders met een inkomen tot € 1.283,00 netto  per maand betalen geen 

ouderbijdrage. Dit is hetzelfde als de huidige regeling. 
• Er is een overgangsregeling voor ouders die in 2017 een hogere ouderbijdrage moeten 

betalen dan in 2016. 
• De ouderbijdragen peuteropvang 2017 zijn (ter vergelijking zijn in de laatste kolom de 

huidige ouderbijdragen opgenomen): 

 

Toetsingsinkomen 2017 

(verzamelinkomen) 

 

Ouderbijdrage  

peuteropvang 

per maand 2017 

Huidige  

ouderbijdrage 

peuterspeelzaal 

per maand 

€ 0 – € 18.485 € 0/€ 15 € 0/€ 37,50 

€ 18.486 – € 28.421 € 16 € 45 - € 55 

€ 28.422 – € 39.109 € 25 € 55 - € 65 

€ 39.110 – € 53.193 € 35 € 65 - € 75 

€ 53.194 – € 76.462 € 56 € 75 

€ 76.463– € 105.955 € 90 € 75 

€ 105.956 - en hoger € 102 € 75 

* Gaat uw kind nu naar een peuterspeelzaal? In het najaar krijgt u informatie van de 
Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN). 

 
  

                                           
1  1 uur peuteropvang is duurder dan 1 uur kinderopvang. Door een koptarief  van € 

0,50 kunnen ouders kiezen voor de duurdere peuteropvang. 
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Wat verandert er voor de peuterspeelzalen? 

 

 

 
 

• De peuterspeelzalen van de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) 
worden peuteropvang. 

• SPN schrijft zich in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 
• In het LRKP staan de aanbieders van kinderopvang en peuteropvang die voldoen 

aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) 
• De subsidie die  SPN ontvangt van de gemeente voor de uitvoering van 

peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie stopt per 1-1-2017. 
• De financiering van SPN gaat van aanbod financiering naar vraagfinanciering (geld 

volgt kind). 
• De uitvoering van peuteropvang wordt betaald door de ouderbijdrage, de 

kinderopvangtoeslag en gemeentesubsidie voor ouders die niet in aanmerking 
komen voor kinderopvangtoeslag. 

• De gemeente subsidie wordt maandelijks afgerekend op basis van het werkelijke 
aantal peuters per maand. 

• Vanaf 1-1-2017 ontvangt SPN een subsidie voor de interne begeleiding van peuters 
met een achterstand van € 80.000 per jaar. 

• De interne begeleiders zijn gespecialiseerd in het begeleiden van peuters met een 
taalachterstand. 

• Voor de extra begeleiding van peuters met een taalachterstand ontvangt SPN € 
250,- per peuter/jaar. Het gaat in Noordoostpolder om ongeveer 155 peuters. 

• Er staan 2 betaalde leidsters op een peuteropvanggroep. 
• Er zijn geen peuteropvanggroepen  meer met 1 betaalde leidster en 1 vrijwilliger. 
• De peuteropvang is 2 dagdelen per week, 3 uur per dagdeel, 40 weken per jaar 
• Peuters met een taalachterstand mogen 2 extra dagdelen naar de peuteropvang. 
• SPN informeert in het najaar 2016 alle ouders van peuters die nu naar de 

peuterspeelzaal gaan. 
• Peuteropvang, onderwijs en kinderopvang werken samen in de ontwikkeling 

Kindcentra 
• SPN onderzoekt de komende tijd om de samenwerking met het onderwijs verder 

vorm te geven. 
 

 
 

 

 

Wat verandert er voor de kinderopvang? 

 

 

  
• In Noordoostpolder zijn op dit moment 9 aanbieders van kinderopvang actief 
• Een kinderopvangaanbieder kan ook peuteropvang aanbieden mits zij aan de 

gemeentelijke kwaliteitseisen voldoet. 
• Deze verbreding wordt gefaseerd ingevoerd. 
• Voor 2017 zijn er 30 peuterplaatsen beschikbaar bij de kinderopvangaanbieders  in 

Noordoostpolder 
• Voor een peuter met een taalachterstand kan de kinderopvangaanbieder hulp vragen 

bij SPN. 
• Kinderopvang, peuteropvang en onderwijs werken samen in de ontwikkeling 

Kindcentra 
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Wat verandert er voor de gemeente? 

 

 

 
 

• De gemeente krijgt vanaf 1-1-2017 € 73.694 minder budget Onderwijs 
Achterstanden. Dat is ongeveer 8% minder. 

• Het budget Onderwijs Achterstanden is vanaf 1-1-2017 € 829.676. 
• De gemeente krijgt vanaf 1-1-2018 € 155.000 minder budget van het Rijk. Dat zijn 

de OKE middelen (OKE = Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Edcatie) 
• De subsidierelatie met SPN voor de uitvoering van peuterspeelzaalwerk en 

voorschoolse educatie vervalt per 1-1-2017. 
• In de verordening subsidiëring peuteropvang en de uitvoeringsregels staat hoe de 

peuteropvang in Noordoostpolder is geregeld. 
• De verordening en de uitvoeringsregels gelden vanaf 1-1-2017.   
• Het uurtarief voor een uur peuteropvang is € 7,50 voor de subsidiëring 

peuteropvang. 
• Het koptarief is € 0,50 per uur peuteropvang. Het koptarief compenseert het 

verschil tussen het (duurdere) uurtarief peuteropvang en het uurtarief 
kinderopvang.  

• Maandelijks rekent de gemeente af met de peuteropvang op basis van het werkelijk 
dagdelen per peuter. 

• De gemeente krijgt vanaf mei 2016 extra geld voor 2 dagdelen voor peuters van 
ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Het is het 
bedrag van 60 miljoen dat landelijk beschikbaar is en in de troonrede 2015 is 
aangekondigd. De 60 miljoen wordt gefaseerd beschikbaar gesteld. 
De gemeente 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 

 


