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Maatschappelijke 
Ontwikkeling 

 3 16 maart 2019 G.J. Akkerman 

 

Portefeuille: V 

 

Onderwerp: Pilots urenuitbreiding Voorschoolse Educatie 

 

Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met de opzet van Pilots voor de urenuitbreiding Peuteropvang en 

Voorschoolse Educatie (VE). 

2. Ingevolge de hardheidsclausule, artikel 16, van de Verordening Subsidiëring 

Peuteropvang Noordoostpolder 2017, afwijken van de in artikelen 1 en 3 van genoemde 

verordening opgenomen maximum aantallen uren per peuter per week, ten behoeve van 

uitbreiding van het aantal uren peuteropvang en voorschoolse educatie per week. 

3. Stichting Startpunt toestemming geven op drie Peuteropvanglocaties het aantal 

gesubsidieerde uren per doelgroeppeuter per week uit te breiden van 12 uren naar 16 

uren per week.  

4. Stichting Kinderopvang Noordoostpolder toestemming geven op één 

Peuteropvanglocatie het aantal gesubsidieerde uren per doelgroeppeuter per week uit te 

breiden van 12 uren naar 16 uren per week.  

5. De onder 3 en 4 genoemde aanbieders toestemming geven de reguliere peuters 

maximaal 8 gesubsidieerde uren peuteropvang per week te bieden, als zij deel uitmaken 

van een gemengde groep.  

6. De gemeenteraad via de voorjaarsrapportage 2019 voorstellen het budget voor 

Voorschoolse Educatie te verhogen met € 290.536 tot het budget van € 1.188.536, gelijk 

aan de voorlopige toekenningsbeschikking. 

7. De raadscommissie Samenlevingszaken in kennis stellen. 

 

Inleiding 

Het Rijk heeft nieuw beleid gemaakt voor het Onderwijsachterstandsbeleid (OAB). Het 

onderdeel Voorschoolse Educatie (VE) wordt gefaseerd uitgebreid van minimaal 10 uren 

naar 16 uren per doelgroeppeuter per week. Voor Noordoostpolder, waar al 12 uren per 

week per peuter wordt gesubsidieerd voor doelgroeppeuters, betekent dit 4 uren per 

week per peuter extra. In 2019 wordt een eerste verhoging van het OAB-budget  

toegepast, in 2022 de laatste. Vanaf 2020 moeten de 16 uren echter al zijn ingevuld, dit 

wordt getoetst  door de Inspectie voor het Primair Onderwijs. In plaats van ieder jaar 

een uur extra in te plannen op alle locaties, is in overleg met de (tot nu toe) enige 

uitvoerende instelling (Stichting Startpunt) besloten, om de locatie met de meeste 

doelgroeppeuters nu al  uit te breiden naar 16 uren. Daarnaast heeft Startpunt twee 

locaties aangewezen die voor een snelle start in aanmerking komen. Als deze werkwijze 

succesvol verloopt is het de bedoeling dit jaar nog meer locaties aan te wijzen voor 

urenuitbreiding.  

De Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN) heeft zich het afgelopen jaar 

voorbereid om te voldoen aan de eisen gesteld aan het verzorgen van VE. Hiermee zal 

vanaf april worden gestart in één groep in Emmeloord-Espelervaart. Het gaat momenteel 

op deze locatie om drie doelgroeppeuters, waarvoor vanaf april 16 uren worden 

aangeboden. Over de toekenning van subsidie Voorschoolse Educatie bij SKN voor 

maximaal 12 uren per week, heeft uw College in 2018 reeds een besluit genomen.  

 



De extra subsidiekosten in relatie tot de hogere rijksvergoeding, bepalen het maximale 

aantal locaties waar nog in 2019 urenuitbreiding zal plaats vinden. In de volgende jaren 

zal de rijksvergoeding gefaseerd stijgen, terwijl de gemeenten vanaf 2020 verplicht 16 

uren moeten aanbieden. Voor de definitieve invoering van 16 uren VE dient de 

Verordening Subsidiëring Peuteropvang Noordoostpolder 2017 aangepast te worden. 

Hiertoe zal nog in het tweede kwartaal van 2019 een afzonderlijk voorstel aan de Raad 

worden gedaan.  

 

Doelstelling 

De Voorschoolse Educatie voor doelgroeppeuters intensiveren, door meer gesubsidieerde  

uren peuteropvang aan te bieden, waarbinnen met het programma gericht op 

ontwikkelingsachterstand wordt gewerkt. 

 

Argumenten 

1.1 Verplichting tot uitvoering vanaf 2020.  

Gemeenten dienen vanaf 2020 verplicht de 16 uren voorschoolse educatie aan te bieden 

voor doelgroeppeuters, hebben alleen keus in de wijze van uitvoering.  

 

1.2 Concept-Beleidsdocument geeft informatie over details nieuw beleid en financiële 

gevolgen. 

In het concept-Beleidsdocument is opgenomen welk beleid het Rijk voorstaat en welke 

middelen daarvoor beschikbaar worden gesteld. Ook hoe Startpunt gestalte geeft aan de 

uitbreiding van uren en dagdelen. Tevens zijn de financiële gevolgen voor de gemeente 

in beeld gebracht.  

Voor 2019 bedraagt de verhoogde rijksvergoeding voor 16 uren per week € 290.536. 

 

Kosten voor VE-peuters (4 pilots) en extra ureninzet reguliere peuters 

Extra inzet uren t.b.v. VE 4 pilots: € 40.672 

Extra inzet uren t.b.v. reguliere peuters: € 5.544 

 Totale extra kosten voor de 4 pilotlocaties € 46.216 

 

2. Afwijken van huidige Verordening Subsidiëring Peuteropvang noodzaakt aanpassing. 

In de Verordening staat 6 uren per week per reguliere peuter en 12 uren per week per 

doelgroeppeuter verdeeld over respectievelijk 2 en 4 dagdelen per week. In de drie pilots 

wordt dit 8 en 16 uren, verdeeld over 4 of 5 dagdelen. Al naar gelang dit ouders en 

peuters beter uit komt, ook gelet op de leeftijd. Vanwege de gefaseerde invoering van 16 

uren voor alle doelgroeppeuters moet de Verordening worden aangepast. Voor de pilots 

wordt gebruik gemaakt van de hardheidsclausule, die het College de mogelijkheid biedt 

(ten positieve) af te wijken. 

 

5. Reguliere peuters van 6 naar 8 uren per week om praktische redenen. 

Vaak is sprake van gemengde groepen, doelgroeppeuters en reguliere peuters zitten bij 

elkaar in één groep van maximaal 16 peuters. De reguliere peuters hebben nu twee 

dagdelen van 3 uren is 6 uren per week. Als de dagdelen naar 4 uren gaan wordt dat 

twee dagdelen van 4 uren is 8 uren per week. Het budget biedt voldoende ruimte om dit 

mogelijk te maken.  

 

6. Volgende locaties inplannen voor urenuitbreiding is noodzakelijk gelet op de 

verplichting vanaf 2020. 

Vanaf 2020 zal de Rijksinspectie het Primair Onderwijs controleren of de gemeenten 

voldoen aan de verplichting 16 uren voorschoolse educatie aan te bieden. 

 

7. Via de voorjaarsrapportage 2019 het beschikbare budget aanvullen met € 290.536 tot 

€ 1.188.536 

De voorlopige toekenningsbeschikking (GOAB) over 2019 is groot € 1.188.536. In de 

programmabegroting 2019-2022 is er € 898.000 geraamd. Aan de gemeenteraad wordt 



via de voorjaarsrapportage gevraagd het aanvullende budget ad € 290.536 aan het 

beschikbare budget toe te voegen. 

 

In 2019 start het nieuwe tijdvak van vier kalenderjaren voor het GOAB-budget 

(Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid). Dit eerste tijdvak eindigt per 31 

december 2022. De op die datum opgebouwde reserve uit de tijdens de looptijd 

ontvangen uitkeringen worden door het Rijk teruggevorderd, met uitzondering van een 

bedrag ter hoogte van de helft van de uitkering door ons te ontvangen in het vierde jaar 

(2022). Dit bedrag (50%) kan binnen de wettelijke doelstellingen worden besteed in het 

volgende tijdvak van vier kalenderjaren (2023-2026). 

Kortom: je mag overschotten in enig jaar binnen het tijdvak van 4 jaren (2019-2022) 

inzetten in een volgend jaar, tot eind van 2022. 

 

Kanttekeningen 

1. Late bekendmaking definitieve rijksvergoedingen door de minister. 

Het Rijk heeft eind 2018 pas definitief de verdeling van de extra financiering vastgesteld, 

waarbij voordeel- en nadeelgemeenten zijn ontstaan. Het in 2018 gestarte overleg heeft 

onlangs geleid tot bijgaand Beleidsdocument. Na besluitvorming kan zo spoedig mogelijk 

met de uitvoering worden begonnen.  

 

Planning/Uitvoering 

1. brieven aan uitvoerende instellingen Startpunt en SKN; 

2. voorstel tot wijziging Verordening subsidie POV in B&W en Raad; 

3. tevens vaststelling concept-beleidsdocument door B&W; 

4. evaluatie van pilots over de eerste maanden, in juni 2019; 

5. na invoering van 16 uren bij de 4 locaties, evaluatie in overleg met de aanbieders en 

wijziging van de Verordening Subsidiëring Peuteropvang Noordoostpolder 2017, volgende 

in aanmerking komende locaties aanwijzen voor rest 2019 en 2020. 

 

Bijlagen 

- Concept-Beleidsdocument Opzet Pilots urenuitbreiding Voorschoolse Educatie – zaak  

   017139699 

- Beschikking gericht aan Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt –  

  zaak 017139699 

- Beschikking gericht aan Stichting Kinderopvang Noordoostpolder – zaak 017139769 

 

 
 


