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Samenvatting 
 
We hebben moeten concluderen dat het aantal peuters uit de gemeente Tynaarlo dat een 
peuterspeelzaal bezoekt de afgelopen jaren hard is terug gelopen. Dit leidt tot sluiting van 
groepen met name in de kleine kernen. Ook is de huidige subsidiesystematiek voor Trias (de 
uitvoerder van het peuterspeelzaalwerk) al 3 jaar (2008, 2009 en 2010) niet kostendekkend. 
Daarnaast heeft Trias in 2010 aangegeven dat zij het verlies niet voor eigen rekening kan 
blijven nemen. Met deze gegevens en de nieuwe wetgeving, de Wet Ontwikkelingskansen 
Kwaliteit en Educatie (OKE) is in januari 2011 het beleidskader peuteropvang opgesteld. De 
lijn die dit kader voorstelde was om per 2013 over te gaan op peuteropvang. In de 
Raadsvergadering van 25 januari 2011 zijn bij de behandeling van het beleidskader 
peuteractiviteiten door de Raad vragen gesteld en twee amendementen ingediend. Het 
oorspronkelijke voorstel is teruggenomen door het college en met betrokken partijen 
besproken.  

 
Na ruim anderhalf jaar overleg moeten we in juni 2011 concluderen dat:  

• het huidige aantal peuters dat een peuterspeelzaal bezoekt zich dit jaar stabiliseert (het is 
onduidelijk wat er volgend jaar zal gebeuren) en dat er in Eelde, Zuidlaren, Vries en Zeijen 
nog steeds ruime vraag is naar peuterspeelzaalwerk. 

• Veel peuterspeelzalen in de kleine kernen (waarvoor peuteropvang in eerste instantie 
bedoeld) zijn gesloten (Zuidlaarderveen en De Groeve in 2010, Tynaarlo en Yde in 2011). 

• Er sinds 2011 kostendekkende peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd  
• Het moeilijk is voor kinderopvang om capaciteit vrij te maken voor realisatie peuteropvang 
• Peuteropvang op dit moment een veel duurdere variant lijkt dan peuterspeelzaalwerk 
en/of kinderopvang 

• Peuteropvang een flinke hoge(re) eigen bijdrage van ouders vraagt dan eerst verwacht 
• Peuteropvang middels een pilot goed getest moet worden voordat er iets gezegd kan 
worden over (on)mogelijkheden in de Gemeente Tynaarlo. Start na de zomer 2011. 

In dit herziene beleidskader (harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang gemeente 
Tynaarlo) van juli 2011 zijn de nieuwe inzichten tezamen met de ingediende amendementen 
verwerkt. Om aan te sluiten bij de huidige situatie geeft dit kader naast peuterspeelzaalwerk 
ook de mogelijkheid tot peuteropvang. Voor beide soorten wordt een nieuwe 
subsidiesystematiek voorgesteld. Het beleidskader biedt ruimte voor initiatieven en 
ontwikkelingen.  
 
De voornaamste uitgangspunten van dit beleidskader zijn hieronder op een rij gezet. 
Doel nieuw beleid: waar draait het om? 

• Uitvoering peuterspeelzaalwerk in Eelde, Zuidlaren, Vries en Zeijen binnen vastgestelde 
kaders; de komende jaren toewerken naar peuteropvang. 

• Mogelijkheid peuteropvang: werksoort peuteractiviteiten gericht op ontwikkeling van het 
kind binnen vastgestelde kaders. 

• Voorziening voor kinderen met een (ontwikkelings)achterstand: Doelgroeppeuters1 
Tynaarlo. 

• Voorkomen van segregatie: kinderen uit verschillende lagen van de bevolking spelen met 
elkaar. 

 

Nieuw beleid: 
• Uitvoering peuterspeelzaalwerk in Eelde, Zuidlaren, Vries en Zeijen binnen vastgestelde 
kaders. Gemeentelijk budget is leidend. 

• Mogelijkheid om peuterspeelzaalwerk te integreren met de kinderdagverblijven onder de 
noemer peuteropvang. Gemeentelijk budget is leidend. 

                                                 
1 De doelgroeppeuters gaan we samen met de betrokken partijen nog formuleren. Uitgangspunt is dat het 

kinderen zijn die het aanbod nodig hebben 
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• Borgen van goede kwaliteit van de voorziening en een goed aanbod voor de 
(doelgroep)peuters. We willen sturen op ‘plekken’ voor kinderen die het echt nodig hebben 

• Een financieringssystematiek op basis van een integrale kostprijs per peuterplaats. 
• Tweeverdieners of alleenstaande werkende ouders krijgen bij peuteropvang een 
tegemoetkoming in de kosten via de kinderopvangtoeslag. Zij worden niet langer door de 
gemeente gesubsidieerd. 

• Voor ouders die peuteropvang afnemen en niet in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag koopt de gemeente peuterplaatsen in bij de 
kinderopvangorganisaties. Hierbij is het gemeentelijk budget leidend voor het totaal aantal 
gesubsidieerde peuterplaatsen.  

• Tweeverdieners die peuterspeelzaalwerk afnemen worden middels dit beleid nog deels 
gesubsidieerd door de gemeente tot dat wordt overgegaan op peuteropvang.  

• Alle ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. 
• Er is niet langer één aanbieder voor peuteractiviteiten; peuteropvang en 
peuterspeelzaalwerk kan worden aangeboden door verschillende kinderopvangorganisaties 
mits ze voldoen aan alle gestelde eisen. 

 
Hieronder een omschrijving van een drietal begrippen die op elkaar lijken maar niet met 
elkaar verward moeten worden: 
1. Peuterspeelzaalwerk: Activiteiten die gericht zijn op spelen, ontmoeten, ontwikkelen 

en signaleren voor een groep peuters van 2 en 4 jaar (40 weken per jaar).  
  Dit is het huidige peuterspeelzaalwerk 

2. Kinderopvang: Het opvangen en verzorgen van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar 
wanneer beide ouders werken of een opleiding volgen (gedurende 52 weken per jaar). 

  Dit de huidige vorm van kinderopvang 

3. Peuteropvang: Een groep peuters (tussen 2 jaar en tot 4 jaar) die 2 dagdelen per week 
a 3 uur, gedurende de schoolweken (40 weken) voor peuteropvang activiteiten bij elkaar 
komen in een ruimte die wettelijk geschikt is voor kinderopvang activiteiten. Aan de 
groep kunnen zowel peuters waarvan de ouders onder de Wet Kinderopvang (WK) vallen 
als peuters waarvan de ouders niet onder de WK vallen, deelnemen. 

  Dit is de nieuwe mogelijkheid in het voorgestelde beleid. 
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1. Inleiding 

Voor u ligt het herziene beleidskader ‘harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang 
gemeente Tynaarlo’. Diverse redenen vormen de aanleiding voor dit beleidskader. Hieronder 
worden deze uiteengezet.  
 
1.1. Aanleiding 

De laatste jaren zijn de werksoorten kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk steeds meer 
naar elkaar toegegroeid. De gemeente Tynaarlo constateert over de afgelopen jaren een 
terugloop in het peuterspeelzaalwerk wat leidt tot sluiting van groepen binnen voorschoolse 
voorzieningen met name in de kleinere kernen. Dit is een landelijke trend.  
Doordat landelijke wetgeving is gewijzigd sluiten de beleidsregels niet meer aan bij de 
huidige situatie. Er is een visie en een nieuw kader nodig om richting aan te geven wat we in 
Tynaarlo willen met de voorschoolse voorzieningen en welke subsidiesystematiek we hierbij 
gaan hanteren. 
De gemeente Tynaarlo geeft in haar meerjaren beleidsplan 0-6 jarigen aan dat zij een 
doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen wil. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
worden in deze notitie als belangrijke vindplaatsen tijdens de voorschoolse periode voor 
signalering en ontwikkelingsstimulering aangemerkt.  
 
1.2. Nieuw wettelijk kader: Ontwikkelingskansen, Kwaliteit en Educatie (OKE) 
De Wet OKE betekent een wijziging van drie bestaande wetten: de Wet kinderopvang, de Wet 
op het onderwijstoezicht en de Wet op het primair onderwijs. Het doel van de Wet OKE is om 
voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kindercentra een veilige, stimulerende omgeving 
te creëren waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een taalachterstand in het 
Nederlands te signaleren en dat effectief aan te pakken. Dat gebeurt door middel van drie 
maatregelen:  
 

1. Een kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen door de wet- en regelgeving voor 
peuterspeelzalen zoveel mogelijk op één lijn te brengen met die voor de 
kinderopvang, bijvoorbeeld wat betreft de kwaliteitseisen en het toezicht op de 
kwaliteit. 

2. Het garanderen van de financiële toegankelijkheid van peuterspeelzalen.  
3. Gemeenten worden wettelijk verplicht een breder en beter aanbod van Voorschoolse 

Educatie (VVE-programma’s) aan te bieden aan doelgroepkinderen op 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.  

 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) moesten vanaf 1 augustus 2010 aan alle 
kwaliteitseisen voor Voorschoolse Educatie voldoen. Alle andere gemeenten krijgen uitstel tot 
1 augustus 2011 voor de eis dat er twee beroepskrachten op een groep van maximaal 12 
kinderen (0-4 jaar) en maximaal 14 kinderen (2-4 jaar) zijn die tevens geschoold zijn in het 
werken met een VVE-programma. Ook krijgen deze gemeenten een jaar uitstel voor de eis 
dat er een VVE-programma wordt gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende 
wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Zie hoofdstuk 6 voor verdere uitwerking voorschoolse 
educatie. 
 
De Wet OKE verzorgt de randvoorwaarden voor het harmoniseren van voorschoolse 
voorzieningen. Het is vervolgens aan gemeenten welke keuze zij hierin maken. In dit 
document worden de keuzes van de gemeente Tynaarlo beschreven. 
 
1.3. Proces van totstandkoming 

Dit beleidskader is tot stand gekomen met inbreng van drie kinderopvangorganisaties: 
Stichting Trias (nader te noemen Trias), Stichting skidKinderopvang (nader te noemen SKID) 
en Villa Kakelbont, waarvan Trias tevens het peuterspeelzaalwerk verzorgt. Vooruitlopend op 
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de nieuwe wetgeving zijn begin 2010 alle kinderopvangorganisaties en de 
peuterspeelzaalaanbieder uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Hieraan is vervolg 
gegeven en hebben er meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden. STAMM heeft de gemeente 
hierbij ondersteuning geboden. Ook de Wmo adviesraad is in het traject geïnformeerd.  
 
Wat is er veranderd ten opzichte van het vorige beleidskader? 

Naar aanleiding van het gemeentelijk beleidskader van januari 2011 heeft de raad twee 
amendementen ingediend. Deze amendementen zijn besproken met de betrokken partijen en 
vervolgens hebben we een aantal zaken moeten concluderen. Het huidige aantal peuters dat 
een peuterspeelzaal bezoekt stabiliseert zich (dit jaar) en in de dorpen Eelde, Zuidlaren, Vries 
en Zeijen is er nog steeds ruime vraag naar peuterspeelzaalwerk. Veel 
peuterspeelzaalgroepen, voornamelijk in de kleine kernen (waarvoor peuteropvang in eerste 
instantie bedoeld) zijn gesloten (Zuidlaarderveen en De Groeve in 2010, Tynaarlo en Yde in 
2011). Peuteropvang op dit moment een veel duurdere variant lijkt dan peuterspeelzaalwerk 
en/of kinderopvang. Daarnaast is het voor kinderopvangorganisaties lastig om capaciteit vrij 
te maken voor de realisatie van peuteropvang. Ook de kostprijs van de peuteropvang ligt 
veel hoger dan in het kader eerst is aangenomen. Berekend is dat het gaat om een maximale 
kostprijs van €9,00 ten opzichte van de eerder aangenomen kostprijs van € 7,50 per 
peuterplaats per uur. Tevens vraagt peuteropvang een flinke hoge(re) eigen bijdrage van 
ouders dan eerst verwacht.  
 
Bovenstaande heeft er toe geleid dat er een verruiming plaats vindt van het eerdere kader. 
Voorgesteld wordt om naast peuterspeelzaalwerk (in de grotere kernen) ook peuteropvang te 
faciliteren. Doelgroepkinderen krijgen een plek en de kinderen die het echt nodig hebben, 
krijgen financiering van de Gemeente Tynaarlo. De komende jaren gaan we verder werken 
naar peuteropvang. Unaniem heeft de werkgroep uitgesproken dat peuteropvang middels een 
pilot goed getest moet worden voordat er iets gezegd kan worden over (on)mogelijkheden in 
de Gemeente Tynaarlo. SKID kinderopvang gaat een pilot peuteropvang starten in het dorp 
Tynaarlo.  
Voor het tot stand komen van dit beleidskader heeft er meerdere malen interne afstemming 
plaatsgevonden en is het concept beleidskader ter inzage gelegd, conform de 
inspraakprocedure. De twee ingediende amendementen van januari 2011 zijn verwerkt in dit 
voorliggende beleidskader. 
 

1.4. Opbouw notitie 
In dit richtinggevend beleidskader worden beleidsvoornemens ten aanzien van de 
ontwikkelingen rondom kinderopvang en peuterspeelzaalwerk beschreven.  
Voor wat betreft de huidige situatie in Tynaarlo betekent dit nieuwe beleidskaders en een 
nieuwe subsidiemethodiek. De verdere uitwerking van de Wet OKE, waaronder de wettelijke 
verplichting voor VVE en de handhaving en toezicht op de kwaliteitsregels komen in de 
laatste hoofdstukken kort aan bod.  
Dit beleidskader is bedoeld om op hoofdlijnen vast te stellen waar we in Tynaarlo naar toe 
willen met de voorschoolse voorzieningen. Hoe concreet uitvoering wordt gegeven aan het 
kader zal (samen met betrokken partijen) nader de komende periode gespecificeerd worden 
in onder andere uitvoeringsregels en doelgroepbepaling. 
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2. Beschrijving huidige situatie 
 
2.1. Inleiding 

Voordat we verder gaan naar de gewenste situatie beschrijven we in dit hoofdstuk welke 
gemeentelijke kaders er zijn, hoe de huidige situatie eruit ziet en welke knelpunten we 
signaleren. 
 
2.2. Beleidskaders 

WMO 

In november 2003 heeft het college van B&W de visie ‘Peuterspeelzaalwerk in Tynaarlo’ 
vastgesteld. In deze visie zijn de kerntaken geformuleerd voor het peuterspeelzaalwerk. 
Daarbij is Trias per 1 januari 2007 de koepelorganisatie voor het peuterspeelzaalwerk 
geworden. Het peuterspeelzaalwerk viel tot 1 januari 2007 wettechnisch onder de 
Welzijnswet 1994. De  Welzijnswet is op de hiervoor genoemde datum opgegaan in de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning  (WMO). Het peuterspeelzaalwerk speelt bij twee 
prestatievelden een belangrijke rol: 
 

1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten. 
2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het 

opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden. 
In Tynaarlo gaat de WMO uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Daarnaast 
willen we voorzieningen die in principe voor alle inwoners belangrijk zijn, toegankelijk maken 
voor mensen die de betreffende voorziening zonder subsidie niet zouden kunnen gebruiken. 
(kadernota Kansrijk leven 2008). In dit beleidskader gaat het dan om peuteropvang. 
 
Centra Jeugd en Gezin (CJG) 

In 2011 is ons Centrum voor Jeugd en Gezin operationeel geworden. Het CJG is bedoeld voor 
alle kinderen en hun ouders van nul tot drieëntwintig jaar en moet informatie, advies en 
ondersteuning bieden voor vragen rond opvoeden en opgroeien.   
Peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties zijn actief in de keten van samenwerking rond 
het jonge kind en dus partner van ons CJG. Hierin vervullen zij een preventieve, signalerende 
en doorverwijzende rol. Dit gebeurt onder ander vanuit de werkwijze ‘samen kijken geeft 
verrijken’. Scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen zijn een belangrijke partner als het 
gaat om de doorgaande lijn en de zogenaamde zorgadviesteams (ZAT’s) rondom het CJG. 
(ontwikkelingsplan CJG Tynaarlo 2010) 
 
Wijkschool 

Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen zijn ook (toekomstige) partners van de 
multifunctionele accommodaties (mfa’s) in de Gemeente Tynaarlo. De belangrijkste reden om 
een wijkschool (wel of niet binnen een mfa) te ontwikkelen is het vergroten of verbeteren van 
de ontwikkelingskansen en- mogelijkheden voor kinderen. Vanuit verschillende invalshoeken 
houden ook kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen zich hiermee bezig. Deze 
organisaties hebben hun eigen inbreng in de wijkschool maar ook hun eigen belangen. De 
instellingen komen in contact met ouders en doorverwijzing gaat gemakkelijker, waardoor 
kinderen met specifieke behoeften sneller de juiste ondersteuning krijgen. 
(Wijkscholen:kansrijk samenwerken 2008). Daarnaast hebben ouders in toenemende mate 
de behoefte om zelf een zogenaamd dagarrangement voor hun kind(eren) samen te stellen. 
Hiervoor doen ze een beroep op verschillende voorzieningen (kinderopvang, onderwijs, 
peuterspeelzaalwerk e.d.).  
 

2.3. Peuterspeelzaalwerk 

In totaal wonen er 668 peuters in de gemeente Tynaarlo (peildatum 1 april 2011). Van dit 
totaal bezocht april 2011 26% (175) van de 2 en 3 jarigen de peuterspeelzaal.  
In andere Drentse gemeenten is dit: Coevorden 55%, in Hoogeveen 67% en Assen 34% 
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(bron: STAMM).  
Het percentage kinderen dat een kinderdagverblijf bezoekt is 73% (zie paragraaf 2.4). Het 
peuterspeelzaalwerk in Tynaarlo wordt momenteel uitgevoerd door één aanbieder: Stichting 
Trias. Begin 2010 waren er nog 8 dorpen met 10 peuterspeelzaallocaties in de Gemeente 
Tynaarlo, in 2012 zullen dit er nog 4 dorpen en 6 peuterspeelzaallocaties zijn. In bijlage 1 is 
een overzicht opgenomen van de verwachte aantallen en groepen in 2012. Trias wordt in de 
huidige situatie gesubsidieerd conform de beleidsregels subsidie peuterspeelzalen. In 2008 is 
er overgegaan naar een subsidiering per bezet peuteruur. De huidige subsidienorm bedraagt 
90% van 16 peuters (is een groep). Bij de kleine kernen wordt een uitzondering gemaakt van 
een ondergrens van 9 peuterplaatsen per groep. Peuterspeelzaalwerk wordt gefinancierd uit 
gemeentelijke subsidie en ouderbijdragen. Alle peuters, ongeacht het inkomen van de ouders 
kunnen in de huidige situatie gebruik maken van een gesubsidieerde peuterspeelzaalplek. 
Trias berekent een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Omdat er nu meerdere partijen 
peuterspeelzaalwerk en/of peuteropvang aan kunnen bieden, gaan we de komende periode in 
overleg over hoe we de ouderbijdrage op een eenduidige manier vorm kunnen geven.  
 
2.4. Kinderopvang 

In de gemeente Tynaarlo zijn inmiddels 5 organisaties die kinderopvang aanbieden, te weten: 
Het Toddlers Huis, SKID, Trias, Kidscasa en Villa Kakelbont. In de gemeente Tynaarlo maakt 
73% van de kinderen gebruik van een kinderdagverblijf en 22% van een gastouder. 31% van 
de kinderen gaat naar de BSO (4-12 jaar) en 6% van deze kinderen gaat naar een 
gastouder. (Kinderen die gebruik maken van meerdere opvangsoorten zijn bij beide 

opvangsoorten opgenomen (dubbeltelling). Het optellen van de bereikpercentages dagopvang 

en gastouderopvang levert daardoor een overschatting op van het totale bereik van ca. 

10%). In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het aantal kinderen uit de gemeente 
Tynaarlo dat gebruikt maakt van kinderopvang en/of een gastouder.  
Bron: http://prognosekinderopvang.nl. In de kernen Tynaarlo, Vries en Eelde wordt 
peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang in hetzelfde gebouw aangeboden. 
 

2.5. Trends en ontwikkelingen 

Ondanks het kleine kernenbeleid heeft Trias moeite om te voldoen aan de afgesproken 
bezettingsgraad. De afgelopen periode heeft Trias al verschillende groepen en 
peuterspeelzalen moeten sluiten in verband met de afname van het aantal peuters. 
Daarnaast kiezen ouders steeds vaker voor kinderopvang in combinatie met arbeid. Door 
voortgaande demografische trends, zoals vergrijzing en ontgroening, zal de 
bevolkingssamenstelling veranderen. Krimpscenario’s laten zien dat groei van het inwonertal 
niet langer vanzelfsprekend is. In de gemeente Tynaarlo is sprake van een toenemende 
vergrijzing. De bevolkingsprognose 2005-2030 voorspelt in alle leeftijdsgroepen tot 60 jaar 
een afname van het aantal personen.  
Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het voorzieningenniveau in de gemeente, waaronder ook 
de peuterspeelzalen. Het is van belang om deze ontwikkelingen te onderkennen en er 
vervolgens op te anticiperen.  
 
2.6. Samenvattend 

In de huidige situatie zien we dat het aantal kinderen dat een peuterspeelzaal bezoekt zich 
op dit moment stabiliseert (november 2010:174 t.o.v. april 2011:175). Daarvoor was een 
flinke afname te zien. Begin 2010 bezochten 206 de peuterspeelzaal en op 1 november 2010 
was het aantal peuterspeelzaalbezoekers gedaald naar 174). Het is onduidelijk wat er de 
komende jaren met de afname van het peuterspeelzaalwerk gaat gebeuren. Gezien de 
ontwikkelingen vinden wij het nodig om in toenemende mate de samenwerking tussen 
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te bevorderen en ruimte te maken voor initiatieven 
binnen gestelde (financiële) kaders. Deze samenwerking kan op verschillende manieren vorm 
krijgen. De VNG heeft drie scenario’s uitgewerkt in de ‘Handreiking harmonisatie 
voorschoolse voorzieningen voor gemeenten’. In het volgende hoofdstuk wordt de visie van 
Tynaarlo op de harmonisatie weergegeven. 
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3. Beschrijving gewenste situatie 
 
3.1. Inleiding 

Het is aan gemeenten, peuterspeelzalen en kinderopvang om te bepalen hoe op lokaal niveau 
inhoud gegeven wordt aan de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. 
Hiervoor is een gemeentelijke visie op harmonisatie noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven wat de gewenste situatie is. 
 
3.2. Uitvoering peuterspeelzaalwerk en komende jaren toewerken naar 

peuteropvang 

Het peuterspeelzaalwerk is een van de weinige werksoorten die gericht is op de 
ontwikkelingsstimulering van het jonge kind en past daarom in het beleid van de gemeente 
Tynaarlo waarin gestreefd wordt naar een breed en voldoende algemeen voorzieningenniveau 
voor de inwoners van de gemeente Tynaarlo. De gemeente beschouwt het 
peuterspeelzaalwerk als algemene opvangvoorziening voor de stimulering van de 
ontwikkeling van 2 en 3 jarigen en wil, naast de ouders, een bijdrage leveren aan de 
continuïteit daarvan. Omdat de toegankelijkheid uitgangspunt is voor de algemene 
voorziening en de kosten van peuterspeelzaalwerk hoog zijn, is het nodig om naast de 
ouderbijdragen een gemeentelijke subsidie te verstrekken. Daarnaast vervult het 
peuterspeelzaalwerk als voorschoolse voorziening een belangrijke rol in het gemeentelijk 
jeugdbeleid. Zakt het aantal peuterspeelzaalkinderen onder de 9 dan zal een groep of 
peuterspeelzaal worden gesloten. 
 

3.3. Nieuw beleid: peuteractiviteiten in de vorm van peuteropvang 

Het nieuwe beleid biedt de mogelijkheid om peuteractiviteiten voor de groep die het meeste 
nodig heeft voor de toekomst veilig te stellen. Peuteropvang is een combinatie van 2 soorten 
opvang; enerzijds peuterspeelzaalwerk en anderzijds kinderopvang. We willen bereiken dat 
kinderen een educatief programma aangeboden krijgen ter voorbereiding op het naar school 
gaan, dat doelgroep peuters een aanbod krijgen en dat er ruimere openingstijden mogelijk 
zijn ten opzichte van het traditionele peuterspeelzaalwerk, wat voor werkende ouders 
handig(er) is. Voor peuteropvang kunnen ouders gebruik maken van de financiële regeling 
van de kinderopvang.  
 

3.4. Visie op harmonisatie: integrale samenwerking 

De gemeente Tynaarlo gaat voor integrale samenwerking waarbij kinderen worden 
opgevangen in een ontwikkelingsgerichte omgeving (wijkscholen: kansrijk samenwerken 
2008). Het kind en zijn ontwikkelingsbehoefte komen centraal te staan en (extra) steun 
wordt voor alle kinderen toegankelijk. Samenwerking, de overdracht, doorlopende lijn en de 
doorgaande ontwikkeling zijn daarin belangrijke aspecten. Daarnaast zijn toegankelijkheid, 
kwalitatief goed en betaalbaar uitgangspunten. Als einddoel/eindvisie stelt de gemeente 
Tynaarlo dat er over 5 tot 10 jaar integrale samenwerking gerealiseerd is voor 0-12 jarigen. 
Deze visie past in het beeld van de brede school waarin sprake is van een vergaande 
integrale benadering van onderwijs, zorg, opvang en vrije tijd. In de eerste jaren richt de 
samenwerking harmonisatie zich op de 0-4 jarigen. Eerst moet de koppeling 
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang goed geregeld zijn/of goed in gang zijn gezet voordat 
er aan een integrale samenwerking voor 0-12 jaar gedacht moet worden. Integrale 
samenwerking moet ieder kind mogelijkheden bieden om zijn/haar talenten te ontwikkelen 
en eventueel aanwezige achterstanden weg te werken. Deze visie is een uitdagend doel voor 
de gemeente en de betrokken organisaties omdat we nu nog niet kunnen overzien hoe we dit 
moeten bereiken. Duidelijk is wel dat we meer beleidsruimte moeten creëren middels 
peuterspeelzaalwerk en peuteropvang om in de toekomst te overleven. Nieuwe ruimere 
beleidskaders zijn een eerste stap. 
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3.5. Combinatie van peuterspeelzaal en kinderopvang 

De gemeente Tynaarlo wil haar beleidskader zo inrichten dat er combinaties mogelijk zijn 
tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Tynaarlo kiest voor de eerst komende vier jaar 
voor het realiseren van integrale samenwerking voor de 0-4 jarigen, dit betekent dat alle 
kinderopvangorganisaties de mogelijkheid krijgen om zowel kinderopvang als peuteropvang 
aan te bieden binnen de gestelde (wettelijke) eisen. Naast het ‘traditionele’ 
peuterspeelzaalwerk en  kinderopvang, kunnen er combinaties in het aanbod gemaakt 
worden.  
 
Meerwaarde in koppeling van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang kenmerkt zich als volgt: 
• Gebruik van elkaars kennis en expertise 
• Stimuleert dat kinderen uit verschillende lagen van de bevolking met elkaar (blijven) spelen 
(voorkomen van segregatie). 

 
Aandachtspunten zijn: 
• Huisvesting: zo mogelijk wordt gezamenlijk gebruik gemaakt van ruimten en faciliteiten. 
• Ouders hebben meer mogelijkheden met betrekking tot opvang en educatie (bijv. 
aansluitende tijden). 

• Er is voldoende afstemming met het basisonderwijs. 
 
3.6. Samenvattend 

Tynaarlo kiest voor een uitbreiding van werksoorten. Als einddoel/eindvisie stelt de gemeente 
Tynaarlo dat er over 5 tot 10 jaar integrale samenwerking gerealiseerd is voor 0-12 jarigen 
(per grote kern). Eerst moet de koppeling peuterspeelzaalwerk en kinderopvang goed 
geregeld zijn/of goed in gang zijn gezet voordat er aan een integrale samenwerking voor 0-
12 jaar gedacht moet worden. De eerste stap is beleidsruimte maken zodat er naast het 
reguliere peuterspeelzaalwerk, combinaties van peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang 
mogelijk zijn. 
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4. Uitwerking in de praktijk 
 
4.1. Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de gewenste situatie. In dit hoofdstuk wordt 
beschreven hoe we hier in de praktijk uitvoering aan willen geven.  
Per 1 januari 2011 is de nieuwe Algemene Subsidie Verordening (ASV) in werking getreden 
en zijn de beleidsregels komen te vervallen. In Tynaarlo kan, naast het reguliere 
peuterspeelzaalwerk, peuterspeelzaalactiviteiten geharmoniseerd worden met de 
kinderopvang (onder de noemer peuteropvang).  
In de volgende paragrafen wordt hier verder op ingegaan. 
 
4.2. Peuterspeelzaalwerk 

Binnen de gestelde landelijke en gemeentelijke (financiële) kaders/eisen kan er uitvoering 
worden gegeven aan peuterspeelzaalwerk in de grote(re) kernen Eelde, Zuidlaren en 
voorlopig ook Vries. Hierbij wordt steeds meer toegewerkt naar peuteropvang onder andere 
omdat dit financiële voordelen voor de gemeente oplevert(zie hoofdstuk 5).  
 
4.3. Peuteropvang: tweeverdieners onder de Wet kinderopvang 

Zodra een organisatie gaat werken met gecombineerde groepen, valt ze onder de Wet 
Kinderopvang en dient ze peuteropvang te heten. Peuteropvang houdt een halve dagopvang 
in en komt daardoor in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (mits beide ouders of een 
alleenstaande ouder een inkomen hebben/heeft). De gecombineerde groepen vallen onder de 
kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Voor de ouders die geen gebruik maken van 
kinderdagopvang is het mogelijk om alleen de peuteropvang af te nemen. Ouders die geen 
recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen een gemeentelijke subsidie voor de 
peuteropvang2. Ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag maar geen gebruik 
wensen te maken van kinderdagopvang (inclusief peuteropvang) kunnen ook alleen de 
peuteropvang afnemen, echter zonder gemeentelijke subsidie.  
 
4.3.1 Verschillende varianten mogelijk 

Er zijn verschillende varianten van peuteropvang mogelijk. Belangrijk hierbij is dat het 
aanbod per kern kan en mag verschillen. De gemeente laat de uitvoering over aan de 
uitvoerende partijen en de dorpen. Wel dienen er afspraken gemaakt te worden over 
doelgroepkinderen (kinderen die het echt nodig hebben) ,de te leveren kwaliteit en gestelde 
eisen. Door combinaties van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang kan dit leiden tot 
meerdere subsidierelaties en is er niet langer sprake van één professionele organisatie voor 
peuterspeelzaalwerk en/of peuteropvang. Alle betrokken partijen hebben hiermee ingestemd. 
 
4.4. Ingangsdatum nieuw beleid en overgangsperiode 

In de toekomst zullen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk steeds meer naar elkaar 
toegroeien, en op termijn zal het traditionele peuterspeelzaalwerk in zijn geheel verdwijnen is 
de verwachting. Voorgesteld wordt om in 2011 te starten met een pilot peuteropvang in het 
dorp Tynaarlo en om in 2012 nog eenmalig het peuterspeelzaalwerk volledig op de oude 
wijze te subsidiëren conform de ingediende amendementen van januari 2011. 
 
Inwerkingtreding en overgangstermijn 

A. In 2011 is er nog een voortzetting van de oude situatie. In dit jaar start er een pilot 
peuteropvang in het dorp Tynaarlo. 

B. 2012 is een overgangsjaar en de pilot in het dorp Tynaarlo loopt. In 2012 worden de 
uitvoeringsregels voor peuteropvang vastgesteld  

C. In 2013 is er naast peuterspeelzaalwerk ook peuteropvang mogelijk door zowel 
kinderopvang- als peuterspeelzaalwerk aanbieders.   

                                                 
2 Alleen voor ouders woonachtig in de gemeente Tynaarlo.  
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4.5. Behoud reguliere peuterspeelzaalgroepen en opheffingsnorm 

Voor het open houden van de peuterspeelzalen in 2012 is aan Trias een kostendekkende 
begroting gevraagd waarbij het reguliere peuterspeelzaalwerk voor alle inkomensgroepen in 
2012 toegankelijk blijft. Uitgaande van de ingediende begroting van Trias zou in 2012 
€106.132 aan subsidie verstrekt moeten worden voor peuterspeelzaalwerk. In deze begroting 
heeft Trias de voorgestelde opheffingsnorm van 8 peuters per peuterspeelzaal van 
amendement 2 al meegenomen. De opheffingsnorm heeft betrekking op de peuterspeelzalen 
met 1 groep. Trias baseert haar begroting op verwachte bezettingspercentages.  
 
4.6. Minima en doelgroeppeuters peuteropvang 

Als uitgangspunt is opgenomen dat de ouderbijdrage geen beletsel mag vormen.  
Voorgesteld wordt dat ouders die een bijstandsuitkering ontvangen en/of een door onze 
gemeente gefinancierd traject doorlopen (studie, werk) via de bijzondere bijstand een 
tegemoetkoming kunnen ontvangen in een deel van de kosten van de opvang in de 
peuterspeelzaal/peuteropvang. Dit betekent een voortzetting van de huidige situatie. 
Daarnaast zijn er andere situaties denkbaar waarbij een peuter van tweeverdieners toch in 
aanmerking kan komen voor een gesubsidieerde peuterplaats. Bijvoorbeeld wanneer het 
consultatiebureau (taal)achterstanden signaleert of wanneer er risicofactoren zijn. De 
komende periode zal in samenwerking met het werkveld de criteria voor doelgroeppeuters 
moeten worden vastgesteld. 
 

4.7. Kanttekeningen  

• Het voorgestelde beleid heeft alleen kans van slagen als de kinderopvangorganisaties 
bereid zijn, en de mogelijkheden hebben om peuteropvang aan te bieden.  

• Praktische uitvoerbaarheid: niet in elke dorpskern kan een aanbod gegarandeerd worden. 
Bijv. bij gebrek aan huisvesting of onvoldoende peuters. 

• Met het ingaan van peuteropvang ligt de uitvoering hiervan in handen van de kinder-
opvangorganisaties. De gemeente stelt de voorwaarden waar aan de organisaties moeten 
voldoen. Dit betekent dat er geen peuteropvang gegarandeerd kan worden in ieder dorp. 

• Tweeverdieners die peuterspeelzaalwerk afnemen worden middels dit beleid nog deels 
gesubsidieerd door de gemeente tot dat wordt overgegaan op peuteropvang.  

• De kinderopvangorganisaties die betrokken zijn bij het opstellen van dit beleidsstuk 
participeren allen actief in het jeugdbeleid van de gemeente en werken nauw samen als 
het gaat om het bereiken van een doorgaande lijn. Het nieuwe beleid kan leiden tot eigen 
initiatieven in de dorpen die hier los van komen te staan.  

• De verwachting is dat het rijk per 2012 de ouderbijdragen kinderopvang gaat verhogen 
waardoor minder ouders gebruik gaan maken van de wet kinderopvang (en dus aanspraak 
kunnen maken op een teruggave van de belastingdienst. 

• Evaluatie van het beleid en ontwikkelingen kunnen leiden tot herziening beleid. 
 

4.8. Samenvattend 

De markt voor peuterspeelzaalwerk en peuteropvang is met dit beleidskader voor alle 
partijen toegankelijk. In 2011 start er een pilot peuteropvang in het dorp Tynaarlo en 2012 is 
een overgangsjaar. Het beschikbare budget is leidend, kwaliteit wordt aan alle betrokken 
partijen gevraagd. Subsidies worden beschikbaar gesteld per kalenderjaar.  
Bij peuteropvang kunnen tweeverdieners een beroep doen op de kinderopvangtoeslag. Voor 
een kleine groep ouders vormt de ouderbijdrage een beletsel.  Deze ouders kunnen via de 
gemeente een tegemoetkoming in de ouderbijdrage ontvangen. Alle ouders betalen een 
inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De uitvoerende instanties zijn zelf verantwoordelijk voor 
het samenstellen van de groepen, en de verdeling per kern. Voorwaarde van de Gemeente 
Tynaarlo is dat de doelgroeppeuters peuteropvang met voorrang geplaatst worden ten 
opzichte van niet doelgroepkinderen als er een plek vrijkomt en dat er word voldaan aan 
gestelde (wettelijke) eisen. De komende periode worden afspraken gemaakt worden over 
kwaliteit, toeleiding en subsidievoorwaarden. Daarnaast gaan we de komende jaren voor 
integrale samenwerking voor de 0-4 jarigen. 
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5. Nieuwe subsidiemethodiek  
 

5.1. Inleiding 

Voorgesteld beleidskader vraagt om een nieuwe subsidiemethodiek. Daarnaast dient rekening 
te worden gehouden met op komst zijnde bezuinigingen.  
 
5.2. Financiering per peuterplaats 

5.2.1 Subsidiesystematiek 

Tot en met 2007 werd het peuterspeelzaalwerk per peutergroep gesubsidieerd. In 2008 is 
overgegaan naar subsidiering per bezet peuteruur. Om aan te sluiten bij dit voorliggende 
beleidskader wordt voorgesteld om voor zowel peuterspeelzaalwerk als peuteropvang over te 
gaan naar een financiering per peuterplaats.  
 
5.2.2 Achtergrond bij de subsidiesystematiek 

De kosten van het peuterspeelzaalwerk zijn terug te rekenen naar een kostenplaatje per 
peuterplaats, waarbij het begrip kindplaats als een rekeneenheid wordt gebruikt zoals gesteld 
door de brancheorganisaties voor het peuterspeelzaalwerk namelijk; een kindplaats is een 

rekeneenheid die overeenkomt met twee dagdelen per week bezoek aan de peuterspeelzaal 

gedurende maximaal 40 weken per jaar. Landelijk wordt uitgegaan van een kostprijs voor het 
peuterspeelzaalwerk van € 6,72 per uur op basis van 200 uur per jaar (2,5 uur per 
dagdeel/40 weken). De tarieven van de kinderopvang liggen momenteel op € 6,25 per uur 
(Bron: MO groep, september 2009). De hogere tarieven van de peuterspeelzalen ligt gelegen 
in hogere salariskosten en beperkte openingsuren waardoor de vaste kosten over minder 
openingsuren verdeeld worden. De maximum uurprijs waarvoor ouders een toeslag kunnen 
krijgen in de kinderopvang is in 2011: € 6,36. Is de kinderopvang duurder, dan krijgen 
ouders over het deel boven de maximum uurprijs geen kinderopvangtoeslag terug. 
 
5.2.3 Geschatte kosten  

Peuterspeelzaalwerk 

De kostprijs voor peuterspeelzaalwerk ligt op €6,69 per uur bij een aanname van 80% 
bezetting. In Tynaarlo wordt peuterspeelzaalwerk 3 uur per dagdeel3 x 2 dagdelen per week 
x 40 (school)weken = 240 uur per jaar uitgevoerd. De kosten voor peuterspeelzaalwerk zijn 
dan €6,69 x 240 = 1605 per peuterplaats. Trias vraagt 3,37 subsidie per uur wat neer komt 
op 50% subsidie voor een peuterplaats in het peuterspeelzaalwerk = €802.  
Peuteropvang 

De geschatte kosten voor peuteropvang zijn als volgt berekend. Net als bij het 
peuterspeelzaalwerk wordt er uitgegaan van 240 uur per jaar, de maximale kostprijs is 
€9,00. De jaarlijkse maximale kosten bedragen per peuterplaats €9,00 x 240 uren = € 2160. 
De gemiddelde ouderbijdrage wordt geschat op 40% (landelijke aanname). Dit betekent dat 
de gemeentelijke subsidie per peuterplaats 60% van €2160 bedraagt = € 1296.  
 
Toelichting: Er zijn verschillende varianten van peuteropvang mogelijk. Berekeningen laten 
zien dat peuteropvang een duurdere variant is dan kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. De 
kinderopvangorganisaties hebben na de raadsvergadering van 25 januari 2011 opnieuw de 
kostprijs berekend. De kostprijs zal volgens hen rond de €9,00 bedragen in plaats van de 
eerder berekende €7,50. Deze verhoging komt omdat partijen aangeven dat de kostprijs 
sterk afhankelijk is van mogelijkheden in huisvesting en het aantal kinderen i.v.m. 
(onder)bezetting. Afrekensystematiek: Het aangaan van een maximale kostprijs betekent dat 
er ook wordt afgerekend aan het einde van het jaar. Betrokken partijen geven aan dat hun 
voorkeur uitgaat naar een rugzakje per kind/ouder. De gemeente staat hier positief 

                                                 
 
 
3 De keuze voor 3 uur peuteropvang i.p.v. 2,5 uur komt voort uit een eerdere pilot waarbij naar voren kwam dat 
ouders het prettiger vinden als de peuterspeelzaaltijden aansluiten op de schooltijden. Tevens geven leidsters in 
Tynaarlo de voorkeur aan 3 uur zodat ze meer effectieve tijd aan het kind kunnen besteden.  
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tegenover (mede omdat de administratieve rompslomp word beperkt). De invulling hiervan 
moet de komende periode worden uitgewerkt. De pilot in Tynaarlo moet ook meer helderheid 
verschaffen over een werkbare kostprijs, de afrekensystematiek dan wel de mogelijkheden 
voor een rugzakje.  
 
5.2.4 Kanttekeningen 

• Er is nergens 100% bezetting haalbaar. Er zijn eindeloze varianten in rekenmodellen te 
maken die steeds leiden tot een ander breakeven aantal kinderen. 

• De Wet OKE: de uitvoerbaarheid van de wet blijkt zowel landelijk als in Drenthe voor de 
nodige problemen te zorgen.  

• Landelijk liggen er voorstellen om de kinderopvangtoeslag te verlagen waardoor de kosten 
voor kinderopvang stijgen.  

• Beperkte financiën; geen open einde financiering. 
• Het is nog onduidelijk wat de kosten en opbrengsten gaan zijn. De pilot moet daar meer 
helderheid in geven. 

• Bezuinigingen leiden mogelijk tot verlaging van de kinderopvangtoeslag. Stijging van de 
kosten voor kinderopvang leidt mogelijk tot minder tweeverdieners waardoor   
peuteropvang minder gunstig zal uitpakken. 

 
5.3. Beschikbare budget 

Van het Rijk ontvangt iedere gemeente een decentralisatie uitkering voor het 
peuterspeelzaalwerk. Omdat dit via het gemeentefonds wordt uitgekeerd, staat het de 
gemeenten vrij te bepalen hoe zij dit geld in gaan zetten. Het is dus niet verplicht het door 
het Rijk beschikbaar gestelde budget ook daadwerkelijk in te zetten voor 
peuterspeelzaalwerk. Voor 2013 komen partijen met een gezamenlijk subsidieverzoek voor 
peuterspeelzaalwerk en peuteropvang. Het beschikbare budget in de gemeentelijke begroting 
is voor peuterspeelzaalwerk in combinatie met peuteropvang leidend. Wanneer meer ouders 
aanspraak willen doen op peuterspeelzaalwerk of een gesubsidieerde peuterplaats kan dit 
leiden tot wachtlijsten. 
 
In overzicht komt dit neer op de volgende kosten en dekking: 

 
Jaar Regulier 

peuterspeelzaalwerk 

Peuteropvang Totale 

kosten 

Begroting Extra 

benodigd 

2011 €107.068 €10.000 (pilot) €112.068 €91.786 €25.282 I 

Dekking 

Jeugd 12- en 

sociale alliantie 

2012 €106.132 Pilot loopt €106.132 €91.786 €14.346 I 

Dekking 

JGZ middelen 

2013 

ev 

  €81.786  
 

€81.786 nvt 

 

5.4. Samenvattend 

Bij de nieuwe financiering is het uitgangspunt te subsidiëren per peuterplaats voor zowel 
peuterspeelzaalwerk als peuteropvang. Alleen peuters waarvan ouders geen beroep kunnen 
doen op de kinderopvangtoeslag of peuters waarbij sprake is van risicofactoren komen in 
aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplaats (mits woonachtig in de gemeente 
Tynaarlo). Uitgangspunt is te financieren op basis van een maximale kostprijs per uur of een 
nog nader te bepalen rugzakje. Voor de berekeningen is uitgegaan van een maximale 
kostprijs. De pilot moet meer helderheid geven over de daadwerkelijke kostprijs en 
afrekenmogelijkheden. Het budget van de gemeente is leidend voor de uitvoering van 
peuterspeelzaalwerk en peuteropvang. Vanaf 2013 betekent dit dat er dan nog budget is voor 
€81.786.  
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6. Voorschoolse educatie  
 
6.1. Inleiding 

Met de komst van de OKE wet krijgen gemeenten een inspanningsverplichting om aan alle 
doelgroeppeuters een voorschools aanbod te doen. Het betreft een aanbod van vier dagdelen 
of 10 uur per week voor elk doelgroepkind. Daarnaast geldt dat er minimaal twee 
beroepskrachten per groep geschoold moeten zijn in het werken met een erkend VVE-
programma. Het VVE-programma moet gericht zijn op het stimuleren van de ontwikkeling 
van het kind op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele 
ontwikkeling. Doelgroepkinderen bezoeken in veel gevallen de peuterspeelzalen. Het nieuwe 
harmonisatiebeleid heeft dus ook effect op de VVE. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de 
voorschoolse educatie, rekening houdend met het voorgestelde nieuwe peuteropvangbeleid in 
Tynaarlo wordt vormgegeven. 
 

6.2. Wat is VVE? 

VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor de methodische en 
systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge kinderen, in de leeftijd van twee 
tot zes jaar. Dit vindt plaats door VVE-programma’s. Voorschoolse educatie betreft het deel 
dat plaatsvindt in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar.  
Vanuit het onderwijsachterstandenbeleid zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk.  
Vroegschoolse educatie is bestemd voor doelgroepkinderen van 4 en 5 jaar en wordt 
verzorgd in groep 1 en 2 van een basisschool. Hiervoor zijn de scholen verantwoordelijk. Doel 
van VVE is de taal- en ontwikkelingsachterstand bij de doelgroep te voorkomen, dan wel zo 
snel mogelijk aan te pakken. Daarom is een belangrijk element van VVE dat de aanpak al 
start voordat kinderen in het basisonderwijs beginnen.  
 

6.3. Wettelijke verplichting 

De gemeente moet een aantal activiteiten uitvoeren om aan de eisen van de wet te kunnen 
voldoen. Dit betreft: 

• Het zorgen voor voldoende en kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse 
educatie. 

• Het vaststellen van de maximale ouderbijdrage voor de voorschoolse educatie. 
• Het vaststellen van de doelgroep. 
• Het zich inspannen voor het bereik van alle doelgroepkinderen en zorgen voor een 

goede toeleiding van kinderen naar voorschoolse educatie. 
• Het organiseren van een doorgaande lijn (ononderbroken ontwikkelingsgang van 

kinderen door het onderwijs). 
 
Gemeenten die aangemerkt zijn als onderwijsachterstanden (OAB) gemeenten ontvangen 
een specifieke doeluitkering van het Rijk om een goed voorschools aanbod te doen. Omdat de 
gemeente Tynaarlo geen OAB gemeente is krijgt zij uitstel tot 1 augustus 2011 om aan de 
eisen met betrekking tot VVE te voldoen.  
 
6.4. Doelgroepkinderen VVE 

Doelgroepkinderen VVE zijn: kinderen die het risico lopen om taal- of 

ontwikkelingsachterstanden op te lopen. Een belangrijke risicofactor is een laag 

opleidingsniveau van de ouders. De gewichtenregeling in het basisonderwijs is op deze 

indicator gebaseerd. 

Gemeente Tynaarlo is geen OAB gemeente en heeft ook geen doelgroepbepalingen of beleid 
hieromtrent gemaakt. In de voorschoolse voorzieningen werken we in de Gemeente Tynaarlo 
ook niet met VVE programma’s.  
 
Dat de gemeente Tynaarlo niet gedefinieerd is als onderwijsachterstand gemeenten betekent 
niet dat er geen doelgroepkinderen zijn. Echter kunnen we wel constateren dat het aantal 
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minimaal is. Landelijk moet een aantal VVE plaatsen gerealiseerd zijn dat even groot of 
groter is dan het aantal kleuters met een leerlinggewicht. Uit de leerlingcijfers oktober 2009 
blijkt dat in Tynaarlo slechts 4 kleuters een leerlinggewicht hebben.  
 
6.5. Hoe nu verder? 

Vanwege de verspreiding van de doelgroepkinderen over verschillende kernen is het geen 
oplossing om bijvoorbeeld één peuterspeelzaallocatie aan te wijzen als VVE locatie. De 
wetgeving is met name toegeschreven op de grote steden. In Drenthe zijn meer 
plattelandsgemeenten die tegen dit knelpunt aanlopen. Vanuit STAMM is dit signaal daarom 
neergelegd bij het ministerie en de VNG. 
Vanwege het geringe aantal doelgroeppeuters en het gebrek aan financiële middelen wordt 
voorgesteld om ondanks de wettelijke verplichting voorlopig geen uitvoering te geven aan 
VVE. Wel zal bij het bereiken van doelgroepkinderen (door CJG/consultatiebureau) zoveel 
mogelijk worden doorgewezen naar de mogelijkheden van peuterspeelzaalwerk en/of 
peuteropvang. Hoe deze doorverwijzing bereikt wordt, zal worden meegenomen bij de 
uitwerking en bepaling van de uitvoeringregels harmonisatie. 
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7. Toezicht en handhaving kwaliteit 
 
7.1. Inleiding 

In de Wet OKE zijn de bepalingen over het toezicht op en handhaving van de kwaliteit van 
voorschoolse voorzieningen samengebracht en uitgebreid. 
De gemeente krijgt de volgende taken: 

• Verantwoordelijkheid voor, toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de 
kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. 

• Controle op kwaliteitseisen aanbod voorschoolse educatie. 
• Opzet landelijk register. 
• Voeren van jaarlijks overleg. 
 

7.2. Nieuwe kwaliteitseisen regulier peuterspeelzaalwerk 

De kwaliteitseisen die in de nieuwe wet zijn opgenomen voor het peuterspeelzaalwerk 
betreffen: 

• Maximale groepsgrootte van 16 peuters. De leidster/kind ratio wordt 1 op 8 peuters. 
• Opleidingseisen: per peutergroep in een peuterspeelzaal geldt de regel van 2 leidsters 

waarvan minstens één leidster geschoold is op SPW-3 niveau. Voor leidsters, 
werkzaam in VVE-groepen geldt dat beide leidsters minstens op SPW-3 niveau 
geschoold moeten zijn. Daarnaast geldt de voorwaarde van aanvullende scholing om 
te kunnen werken met VVE-programma’s.  

• Medewerkers overleggen een verklaring omtrent het gedrag bij de GGD. 
• Peuterspeelzalen leggen pedagogisch beleid vast. 
• Er worden regels gesteld ten aanzien van de administratie. 
• Invoering informatieplicht ouders en instellen van een oudercommissie 

 
7.3. Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

De gemeente Tynaarlo houdt nu al toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en het 
peuterspeelzaalwerk. Het college van B&W heeft op 11 augustus 2009 het Handhavingsbeleid 
Wet kinderopvang Gemeente Tynaarlo 2009 vastgesteld. In dit handhavingsbeleid is 
opgenomen hoe de gemeente toezicht houdt en handhaaft op de kwaliteitseisen in de Wet 
kinderopvang. Dit handhavingsbeleid is nu gericht op de kwaliteitseisen voor de kindercentra.  
Daarnaast houdt de gemeente Tynaarlo bij het peuterspeelzaalwerk toezicht op de naleving 
van de eisen gesteld in de huidige Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk. In beide 
gevallen is de GGD toezichthouder. 
 
In de nieuwe situatie moet de gemeente toezien op de gewijzigde wet kinderopvang en 
naleving van de nieuwe kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het toezicht zal worden uitgevoerd 
op basis van de wettelijke kwaliteitseisen en de Beleidsregels kwaliteit peuterspeelzalen. De 
GGD zal daartoe een landelijk gestandaardiseerd toetskader hanteren.  
 
In de landelijke beleidsregels voor peuterspeelzalen staan geen eisen voor ruimte en 
inrichting. De VNG maakt voor deze eisen een smalle modelverordening voor gemeenten. In 
het najaar 2011 zal het huidige handhavingsbeleid en de verordening peuterspeelzalen 
worden geëvalueerd. Na evaluatie wordt het beleid en de verordening aangepast zodat het 
toezicht en de handhaving conform de nieuwe eisen wordt uitgevoerd. Dit zal in 
samenwerking met de Drentse gemeenten worden gedaan. 
 
7.4. Landelijk register 

De gemeente wordt verplicht te registreren en openbaar te maken welke peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven er zijn en of ze gesubsidieerde VVE aanbieden.  
De gemeente Tynaarlo heeft momenteel een register voor de kinderopvang en een register 
peuterspeelzalen. Landelijk wordt ernaar gestreefd om 1 augustus 2011 een landelijk register 
te hebben. 
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Bijlage 1: Overzicht peuterspeelzalen 2012 
 

Eelde 

4 peutergroepen 
64 peuterplaatsen 
 
Zuidlaren 

4 peutergroepen 
64 peuterplaatsen 
 
Vries 

1 groep 
16 peuterplaatsen 
 
Zeijen 

1 peutergroepen 
16 peuterplaatsen 
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Bijlage 2: Wat is het bereik van kinderopvang in Tynaarlo?  
Onderstaande gegevens laten het bereik zien van kinderopvang in de Gemeente Tynaarlo in 
vergelijking met het landelijke bereik. Daarnaast wordt de Gemeente Tynaarlo vergeleken 
met een drietal aangrenzende gemeenten. Dit alles in vergelijking met het landelijke bereik. 
Het gaat over het bereik in de jaren 2007, 2008 en 2009. Cijfers over 2010 zijn op dit 
moment nog niet beschikbaar. Bron: http://prognosekinderopvang.nl/  
 
Tynaarlo / Assen / Noordenveld / Aa en Hunze / Nederland (landelijk bereik) 

   Jaren: 2007, 2008, 2009 
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  0-4 4-12 

Gemeente Jaar KDV GOO BSO GOO 

2007 60% 16% 20% 3% 

2008 68% 22% 27% 5% Tynaarlo 

2009 73% 22% 31% 6% 

2007 45% 15% 16% 3% 

2008 51% 20% 21% 5% Assen 

2009 57% 21% 24% 6% 

2007 44% 14% 17% 3% 

2008 48% 19% 20% 5% Noordenveld 

2009 54% 21% 22% 5% 

2007 40% 23% 13% 6% 

2008 47% 30% 18% 8% Aa en Hunze 

2009 58% 34% 22% 9% 

2007 41% 11% 13% 3% 

2008 47% 17% 16% 5% *Nederland 

2009 51% 18% 19% 5% 

*Nederland: Is het landelijke bereik, het gemiddelde. 

 

KDV 0-4:  Dagopvang in kindcentrum 

GOO 0-4:  Dagopvang bij gastouder 

BSO 4-12:  Buitenschoolse opvang in kindcentrum 

GOO 4-12:  Buitenschoolse opvang bij gastouder 

 

Kinderen die gebruik maken van meerdere opvangsoorten zijn bij beide opvangsoorten opgenomen 

(dubbeltelling). Het optellen van de bereikpercentages dagopvang en gastouderopvang levert daardoor 

een overschatting op van het totale bereik van ca. 10%  

 
 


