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Concept - B E L E I D S D O C U M E N T 

 
Opzet Pilots urenuitbreiding Voorschoolse Educatie 

 
Aanleiding 

Het Rijk heeft vanaf 2019 extra middelen beschikbaar gesteld aan het Onderwijs 

Achterstanden Beleid (OAB) voor het verhogen van minimaal 10 uren naar 16 uren 

voorschoolse educatie per doelgroep peuter per week. Voorschoolse educatie is aanbod 

dat op een peuteropvang locatie kan worden aangeboden aan kinderen met een 

(dreigende) taalachterstand. Het aanbod moet door de gemeente erkend worden en 

wordt dan ook gesubsidieerd vanuit de beschikbare middelen voor gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid. Voor onze gemeente ziet de gefaseerde invoering en 

financiering van de extra (G)OAB middelen er naar verwachting als volgt uit: 

 

Bijlage: Budget GOAB per gemeente 2018 - 2022 
 

OAB per gemeente  2018   2019*   2020*   2021   2022 
Noordoostpolder  € 897.287  € 1.188.536  € 1.135.000 € 1.253.500  € 1.372.000 
 
*na definitieve vaststelling kan voorlopige bedrag 2019 nog afwijken. In september 2019 wordt de voorlopige beschikking 2020 
verwacht. Voor de jaren 2020 en verder is een aanname gemaakt op basis van de nu bekende informatie vanuit het Ministerie. 
 

 

In 2019 start het nieuwe tijdvak van vier kalenderjaren. 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. 

 

Beleid voor Noordoostpolder 

Om de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid daadwerkelijk 

structureel in te kunnen zetten moet sprake zijn van een structurele hogere 

rijksvergoeding. Deze is wel aangekondigd door minister Slob maar alleen voor 2019 is 

er enige zekerheid (voorlopige toekenningsbeschikking) dat de verhoging ook een feit zal 

zijn. Dit gegeven maakt het lastig om in het nieuw op te stellen beleidsplan voor Voor- 

en Vroegschoolse Educatie (VVE), de uitbreiding van 10 naar 16 uren voorschool tot 

structureel beleid te maken. Om de hogere vergoeding in te zetten voor het doel 

waarvoor deze specifieke middelen bestemd zijn, wordt voorgesteld deze middelen voor 

2019 in te zetten voor een aantal pilots.  

In eerste instantie wordt ingezet op deze pilot in 2019. Er zal namelijk wel structureel 

beleid moeten komen in 2020 en verder want het is vanaf dan een wettelijke taak. De 

rijksvergoeding moet daar voor worden ingezet. Het voornemen is dan ook na 

implementatie bij de eerste vier locaties (drie bij Startpunt en één bij SKN), nog in 2019 

naar de benodigde inzet bij volgende locaties te kijken. Hiervoor is het nodig de 

Verordening Subsidiëring Peuteropvang 2017 te wijzigen. Dit zal nog in de eerte helft van 

2019 aan B&W en de Gemeenteraad worden voorgesteld. 

 

Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt 

De pilots worden gehouden op de locaties waar de bestrijding van taal- en/of 

ontwikkelingsachterstand het meest nodig is.  

Startpunt, als kinderopvangaanbieder met VVE en Stichting Aves zien dit ook als een 

goede gelegenheid om resultaten te meten en te kijken of deze uitbreiding van VVE-uren 

daadwerkelijk dat oplevert wat ervan wordt verwacht. Startpunt heeft in overleg met 
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schoolbestuur Aves, als eerste gekozen voor de volgende locaties, in volgorde van 

importantie:  

 

1. Emmeloord: Kindcentrum Revelsant-zuid, deze bestaat uit voorschool De Kleine Beer 

in samenwerking met openbare basisschool De Keerkring. Deze school behoeft extra 

aandacht vanwege de toenemende problematiek rond opvoeding en leerling- en 

oudergedrag.  

Er zitten momenteel 25 peuters op de locatie De Kleine Beer. De urenuitbreiding wordt 

flexibel ingevoerd. 

Ontwikkeling Kindcentrum: De peuterstartgroep Kleine Beer is gehuisvest in het gebouw 

van De Keerkring en werkt met deze school samen in het kindcentrum, waarbij er veel  

aandacht is voor de doorgaande leerlijn.  

 

2. Bant: Voorschool ’t Hoekje werkt daar samen met de basisscholen De Wending en De 

Schalmei. Deze locatie is zeer geschikt, als één van de kleine dorpen, omdat hier de 

groep van 8 peuters per dagdeel gemakkelijk met een uur kan worden verlengd. Zo kan 

er vrij eenvoudig worden toegewerkt naar het 16 uren aanbod.        

Ontwikkeling Kindcentrum: Er is in Bant nog niet gestart met het ontwikkelen van een 

kindcentrum. 

 

3. Marknesse: Voorschool Hummeloord zit gehuisvest bij basisschool De Driesprong. 

Op locatie Hummeloord zitten 25 peuters, verdeeld over 4 dagdelen. De groepen zijn 

flexibel, ouders kunnen nu kiezen uit een aanbod van 4 ochtenden. 

Ontwikkelingen Kindcentrum: Er is in Marknesse nog niet gestart met een kindcentrum. 

 

4. Emmeloord: De Kindertuin in Espelervaart (van Stichting Kinderopvang 

Noordoostpolder). 

In 2018 heeft SKN toestemming gekregen van het College om VE in aanmerking te 

brengen voor gemeentelijke subsidie. De voorbereidingen om aan alle eisen te voldoen, 

hebben SKN veel tijd en inspanning gekost. Waarschijnlijk wordt in april 2019 

daadwerkelijk met het geven van VE gestart. Het is aan te bevelen dit gelijk, in overleg 

met de ouders, voor 16 uren aan te bieden (maatwerk). Vorig jaar ging het nog om 8 

doelgroeppeuters op de locatie Kindertuin in de wijk Espelervaart, momenteel zijn het er 

drie. Dit aantal kan snel wijzigen. Er zijn naast de drie doelgroeppeuters momenteel nog 

10 peuters die voor de gemeentelijke peuteropvangsubsidie in aanmerking komen.   

 

Achtergronden 

Niet alleen de afkomst van ouders, maar ook armoede, psychische problematiek en een 

laag opleidingsniveau van ouders werken in de hand, dat de “peuterstartgroep” 

(peuteropvang) net als de school een steeds grotere sociaal maatschappelijke taak heeft. 

Reden genoeg om te komen tot een gericht plan om deze kinderen meer taal, de juiste 

hulpbronnen, goede maatschappelijke dienstverlening en meer voorschoolse educatie te 

bieden.  

 

Samen met het basisonderwijs is gekeken naar onder andere: 

 Voorschools aanbod 

 Aansluiting op het onderwijs 

 Verhogen van kwaliteit 

 Verbinding met de wijk 

 Bieden van opvoedingsondersteuning en vergroten van de ouderbetrokkenheid. 

 

Zo volgen leerkrachten van basisschool De Keerkring bijvoorbeeld al samen met de 

Pedagogische Medewerkers (PM-ers) van Startpunt de training Vreedzame school. De 

Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale 

competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 

leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en 

waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
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Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan 

open voor de verschillen tussen mensen. 

De voorschool, bij Startpunt peuterstartgroep genoemd, ondersteunt peuters met een 

vve-indicatie. De peuterstartgroep is van oudsher laagdrempelig en kent grote 

betrokkenheid van ouders. Een ideale start om de beginselen van een vreedzame school 

te introduceren. Wij willen de sociale competentie en het democratisch burgerschap van 

onze kinderen (en hun ouders) vergroten en versterken. De aanpak van “de vreedzame 

school” lijkt goed aan te sluiten bij het pedagogisch beleid en de doelgroep. De ouders 

worden meegenomen in de aanpak. Het is wenselijk dat deze aanpak wordt uitgevoerd in 

de hele schoolomgeving. De doorgaande leerlijn in pedagogische aanpak zal de meesten 

vruchten afwerpen. 

 

Door het VVE-aanbod uit te breiden naar 16 uur kan het volgende worden gerealiseerd: 

 Tijden van de peuterstartgroep sluiten aan bij die van de basisschool. Dit komt de 

rust binnen de school ten goede. 

 De peuters krijgen meer vve aanbod verdeeld over 5 dagdelen in de week, er is 

sprake van leerwinst waardoor de startkansen in de onderbouw omhooggaan. In 

het volgsysteem “Klaar voor de start” worden alle peuters individueel gevolgd. Bij 

de overgang naar de basisschool behoort een gemiddelde peuter in stap 4 te 

staan bij elk ontwikkelgebied. Er kan een vergelijking worden gemaakt met de 

resultaten van peuters die 12 uur VVE-aanbod hebben gehad. 

 Er ontstaat een betere aansluiting bij de onderbouw van de basisschool. 

 Ouders zijn meer aanwezig in het kindcentrum waardoor de betrokkenheid wordt 

vergroot en beter vorm gegeven kan worden, waardoor de mogelijkheid ontstaat 

om ouders meer te voeden. 

 

Principe ureninvulling 

Het Rijk gaat nu (tot 2019) uit van 10 uren Voorschoolse Educatie per week, Startpunt 

verzorgt nu 12 uren per week (4 x 3 uren). Op enkele locaties in de kleinste dorpen is 

maar 3 x 3 uren haalbaar. Hier wordt, met toestemming van de gemeente, 9 uren per 

week voorschoolse educatie aangeboden.  

De invulling van 16 uren is vrij eenvoudig te realiseren. De ochtenden gaan in principe 

van 3 naar 4 uren en de middagen worden teruggebracht van 3 naar 2 uren. 

Een peuter met VVE-indicatie komt 5 keer per week, 3 keer op een ochtend en 2 keer op 

een middag. Voor de subsidie vanuit de gemeente betekent dit een verhoging van de 

vergoeding van uren. Er komt namelijk 4 uur per week bij. Op jaarbasis is dit 160 uren 

per peuter. 

Ouders kunnen er eventueel voor kiezen om met een opbouwfase hun kinderen gebruik 

te laten maken van VVE-aanbod. Voor een peuter van 2,5 jaar kan 16 uur vve aanbod, 

een grote belasting zijn. Landelijke richtlijn is dat kinderen in de 1,5 jaar (tussen hun 2,5 

en 4 jaar) in totaal 960 uur VVE aangeboden zouden moeten krijgen (60 weken x 16 

uur). Hoe deze uren verdeeld zijn over de 1,5 jaar, mag een organisatie in samenspraak 

met de ouders zelf invullen. Ouders kunnen er dus voor kiezen om in de beginfase 

minder uren af te nemen en wanneer de kinderen wat ouder worden, meer uren af te 

nemen.  

   

Ouderbetrokkenheid 

In de training Startblokken wordt apart aandacht besteed aan ouderbetrokkenheid. Op 

de locaties van Startpunt gebeurt dit met name door ouders de gelegenheid te geven om 

een ochtend mee te draaien. Ouders die een peuter met VVE-indicatie hebben zijn 

verplicht om minimaal 4 keer per jaar een dagdeel mee te draaien. Op deze manier 

kunnen ze de vorderingen van hun eigen peuter volgen en zien hoe hun peuter zich 

ontwikkelt. Daarnaast is er een kennismakingsgesprek bij de start van de opvang, 

halverwege de periode een 10 minutengesprek en een eindgesprek ten behoeve van de 

overdracht naar de basisschool. Bij veel kinderen is er ook een intern begeleider intensief 

betrokken om ouders te ondersteunen tijdens de voorschoolse periode. 
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Ouders worden geïnformeerd over de gang van zaken op de peuterstartgroep door 

middel van een nieuwsbrief. Er staat in met welk thema de peuters bezig zijn, welke 

liedjes er worden gezongen, suggesties om thuis met de peuter te doen. Ouders worden 

tot slot betrokken bij uitstapjes en/of activiteiten, zoals boekenpret.  

 

Samenwerking 

Vanuit Startpunt wordt structureel samengewerkt met diverse partners in het 

voorschoolse werkveld. 

 

Basisonderwijs 

Er is een nauwe samenwerking met het basisonderwijs waar steeds meer in overleg 

gebeurt. Op diverse locaties gaat de samenwerking steeds verder. Vooral met De 

Keerkring worden grote stappen gemaakt. Op dit moment wordt samen met de 

leerkrachten en een medewerker van Carrefour de training vreedzame school gevolgd. 

Met elkaar willen we werken aan een cultuuromslag die de sfeer in de wijk ten goede 

komt. Hierbij startend bij de peuters en hun ouders. Opvoedingsondersteuning zal een 

belangrijke rol spelen waarbij iedere organisatie zich vanuit eigen deskundigheid inzet. 

Ook op andere locaties wordt gekeken in hoeverre een verregaande samenwerking 

mogelijk is en op welke terreinen. Deze samenwerkingsafspraken worden vastgelegd en 

geborgd in het beleid.   

 

JGZ verpleegkundige 

Vooral de interne begeleiding heeft nauw contact met de JGZ verpleegkundige ten 

behoeve van de VVE-peuters. Er is structureel overleg en maandelijks worden de 

gegevens zoals aantallen doorgegeven, ter controle en vergelijking. 

De entree-observaties die door de interne begeleider van Startpunt gemaakt worden, 

worden doorgestuurd ter aanvulling op het dossier. Twee keer per jaar is er een 

gezamenlijk overleg tussen de interne begeleider en de JGZ verpleegkundige. 

 

Opstapje 

Ook met de pedagogisch werkers van Carrefour worden nauwe contacten onderhouden 

en is er structureel overleg. Afspraken tussen de Interne Begeleiders van Startpunt en de 

Pedagogisch Werkers van Carrefour zijn vastgelegd en worden indien nodig bijgesteld. Er 

wordt daarnaast een paar keer per jaar overleg gehouden tussen deze personen, om af 

te stemmen en soms ook op casusniveau informatie uit te wisselen.  

Met name bij het Consultatiebureau worden ouders gewezen op de mogelijkheden van 

Opstapje en de manier waarop ze er gebruik van kunnen maken. Wanneer ouders nog 

geen gebruik maken van Opstapje en een pedagogisch medewerker van de kinderopvang 

merkt op dat het nuttig kan zijn voor een gezin, verwijst zij ook door naar de 

mogelijkheden.  

 

Vitree  

Alle basisscholen in de gemeente kunnen gebruik maken van jeugdhulp op school. In het 

kader van de doorgaande lijn zou het een toegevoegde waarde hebben als Startpunt 

samen met het onderwijs kan komen tot een gezamenlijke werkwijze van jeugdhulp op 

school. Gezinnen en kinderen kunnen zo eerder in beeld komen en er zou eerder 

preventief hulp geboden worden in een gezin als kinderen op jonge leeftijd al gezien 

worden. Alle kinderen met zorgvragen die gebruik maken van kinderopvang en daarna 

doorstromen naar het onderwijs blijven in beeld bij dezelfde hulpaanbieder/personen als 

ze de overstap maken van kinderopvang naar onderwijs. 

 

Sociaal Team NOP 

Elke voorschoolse voorziening zou een nauw contact moeten hebben met het Sociaal 

Team. Het Sociaal Team kan hulp en ondersteuning bieden bij (vermoedens van) 

zorgvragen binnen een gezin. Pedagogische medewerkers hebben een signaalfunctie voor 

zorgvragen die er bij een kind of in het gezin kunnen spelen. Als zij snel bij de juiste 

persoon om hulp en advies kunnen vragen en eventueel ouders kunnen doorverwijzen, 
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blijft de keten van contactpersonen voor een gezin kort en kan er snel op een hulpvraag 

geanticipeerd worden.  

 

Overige partners worden betrokken indien nodig. Ouders zijn altijd op de hoogte van te 

nemen stappen in een samenwerking en worden hiervoor, als het specifiek hun kind 

betreft, om instemming gevraagd. 

 

Financiële consequenties 

Voor de gemeentelijke subsidie heeft uitvoering geven aan de vier pilots, met een 

uitbreiding van 12 naar 16 uren per geïndiceerde peuter per week, de volgende 

consequenties: 

 

Tabel 1 - POV-subsidie voor peuters met indicatie naar 16 uren 
   

voorschool 

aantal 
peuters 
in totaal 

VVE -
peuters 

aantal 
POV-

peuters 

aantal 
KOV-

peuters uren  weken 
uren p 

jr  Tarief* totaal nu verschil 

Kleine Beer  26 26 20 6 12 40 9.600  € 8,20   €    78.720    

pilot 26 26 20 6 16 40 12.800  € 8,20   € 104.960   €  26.240  

t Hoekje      8 5 7 1 12 40 2.400  € 8,20   €    19.680    

pilot 8 5 7 1 16 40 3.200  € 8,20   €    26.240   €    6.560  

Hummeloord  26 6 6 20 12 40 2.880  € 8,20   €    23.616    

pilot 26 6 6 20 16 40 3.840  € 8,20   €    31.488   €    7.872  

SKN  10 3 10 x 12 40 1.440  € 7,70   €    11.088    

pilot SKN 10 3 10 x 16 40 1.920  € 7,70   €    14.784   €    3.696  

totalen 70 40                € 40.672  
 

De “reguliere” peuters die wel gemeentelijke subsidie ontvangen mogen om praktische 

redenen van de huidige 6 uren per week nu 8 uren Peuteropvang (POV) genieten, indien 

in dezelfde, gemengde groep. Dit levert voor de drie Startpunt pilots € 1.232,-- aan 

meerkosten op en voor de SKN-pilot € 4.312 (tabel 2). 

 

Tabel 2 - Kosten reguliere peuters van 6 naar 8 uren per week 
    

voor-
school 

aantal 
peuters 
in totaal 

VVE -
peuters 

aantal 
POV-

peuters 

aantal 
KOV-

peuters 

reguliere 
peuters 
in POV uren  weken 

uren 
per jr  Tarief* totaal nu verschil 

t Hoekje      8 5 7 1 2 6 40 480  € 7,70   €    3.696    

pilot 8 5 7 1 2 8 40 640   € 7,70   €    4.928   €  1.232  

SKN-groep 10 3 10 x 7 6 40 1680  € 7,70   € 12.936    

pilot 10 3 10 x 7 8 40 2240  € 7,70   € 17.248   €   4.312  

Totaal      18       17                €  5.544  

Overige 2 locaties geen verschil. 
 

 

Voor 2019          € 1.188.536 

Voor 2018 wordt van het Rijk ontvangen      €    897.287  

Verhoging t.b.v. 16 uren per week        €    291.249 

 

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

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

  Totale extra kosten 4 locaties     €      46.216 

 

Zodat voor verder beleid (waaronder 16 uren op meer locaties)   €   245.033 
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resteert voor verder OAB-beleid** 

 

*  Verschil tarieven bestaat uit € 0,50 koptarief voor Startpunt vanwege harmonisatie, gedurende de  

      overgangsperiode van 7 jaren.      
** o.a. uitrol uitbreiding naar 16 uren over volgende locaties (momenteel 16 in totaal, incl. de 4 pilotlocaties)  

 

 

Procedure  

- gesprek met Startpunt over Beleidsdocument is op 19-2-19 afgerond  

- gesprek met SKN over start VE en 16 uren POV is op 27-2-19 afgerond  

- concept-Beleidsdocument ter informatie als bijlage bij nota aan B&W, in maart 

- brief aan uitvoerende instellingen, Startpunt en SKN, na Collegebesluit 

- evaluatie van de eerste maanden pilots, in mei 2019 

- voorstel tot wijziging Verordening subsidie POV in B&W en Raad mei/juni 2019 

- aanwijzing volgende locaties voor 2e helft  2019 en 2020, in juni/juli 2019 

 
GJA/MR – 28 februari 2019 
 

 

 


