22 april 2013

Quickscan MOgroep Peuterspeelzaalwerk wachtlijsten gegevens
samengevat in cijfers
Door de bezuinigingen in de kinderopvang heeft deze sector te maken met een krimp van 20 tot 30
procent in het afgelopen jaar en in 2013. Met name ouders uit lagere inkomensgroepen nemen minder
af of stoppen met kinderopvang. Een deel daarvan valt onder de VVE-doelgroepen van gemeenten.
Tegelijk horen wij dat meer kinderen vanuit de kinderopvang overstappen naar de peuterspeelzalen
/voorscholen vanwege de kosten. We wilden ook antwoord op de vraag of er VVE-kinderen op
wachtlijsten staan voor de peuterspeelzalen/voorscholen.
Waarom melden meer ouders hun kind bij de peuterspeelzaal?
 De Kinderopvangtoeslag is verminderd.
 Stel: kind ging 2 dagen (16) uur naar de crèche; ouders halen kind van opvang af omdat ze
minder toeslag ontvangen van het Rijk. Ouders gaan deeloplossingen zoeken: opa en oma
(bijvoorbeeld) gaan deels oppassen + voor 3-6 uur per week gaat het kind naar de
peuterspeelzaal.
 Sec vergelijk nettokosten peuterspeelzaaluren en kinderopvang is lastig: hangt af van
ouderbijdrage, inkomen, gemeentelijk beleid toelage hoogte van peuterspeelzaalkosten, wel of
geen Vroeg- of Voorschoolse Educatie (VVE).
Dit hebben wij als MOgroep geverifieerd door middel van een korte vragenlijst.
Hieronder zijn de resultaten uit dit onderzoek beschreven. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder
67 lidorganisaties van de MOgroep. Deze organisaties hebben bij elkaar in totaal 28.954
peuterplaatsen en 22.111 peuters onder hun hoede.

 Er zijn redelijk veel kinderen van de KO naar de PSZ gekomen: 83% van de organisaties meldt dit
of heeft er een vermoeden van.
 Exacte getallen zijn niet gegeven omdat niet expliciet gevraagd is aan ouders of het een VVEkind betreft.

 Er ontstaan wachtlijsten of de wachtlijsten groeien, meldt 54% van de organisaties,


vermoedelijk door die overloop; met name op sommige (populaire) dagdelen, en met name in
Noord-Holland (100% melding wachtlijsten).
Kan ook andere oorzaken hebben omdat er ook kinderen worden aangemeld die niet op
kinderopvang zitten of omdat ouders deels peuterspeelzaalwerk benutten op die populaire
dagdelen.
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 51% van de helft van de ondervraagde organisaties geeft kinderen met VVE voorrang als er



wachtlijsten ontstaan. De helft dus niet. In de grote steden, op de voorscholen, wordt meestal
wel voorrang verleend. De Mogroep heeft berekend dat 15% van de doelgroepkinderen die
eigenlijk vanaf het 2,5e jaar VVE moet hebben, dat niet tijdig krijgt vanwege wachtlijsten. Dat
werkt nadelig voor hun toch al achterlopende ontwikkeling.
Door bezuinigingen in de kinderopvang en peuterspeelzalen wordt wel duidelijk dat de groep
kinderen tussen 2 en 4 jaar die niet naar een formele Kinderopvang of peuterspeelzaal gaat,
groeit.

Dus: minder kinderen gaan naar opvang voor ze naar de basisschool gaan. ‘We raken kinderen kwijt
in deze voorbereidende periode’.
Daarnaast ontstaan er andere vormen van opvang, in de vorm van leidsters /stagiaires die na stoppen
van werk bij kinderopvang, zelf een opvang beginnen; via gastouderbureau of vrijwillige
peuterspeelzaalvorm (gerund door ouders / niet betaald).
Dat maakt de opvang diffuus en kwaliteit is moeilijk te handhaven.
Verder lezen opvattingen MOgroep over peutervoorzieningen voor elk kind:
 Recente positionpaper samen met kinderopvang en PO-raad:
http://www.mogroep.nl/categorieen/thema/peuterspeelzaalwerk/nieuws/2164-eenbasisvoorziening-voor-alle-kinderen
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