
Een basis voor 
alle peuters 



Goed geïnformeerde en betrokken ouders, bevlogen en gewaardeerde professionals en sluitende 
arrangementen voor kinderen op het gebied van welzijn, kinderopvang en onderwijs. Goede 
arrangementen en allianties tussen alle opvoeders zijn nodig om de Nederlandse ambities waar 
te maken. Niet alleen in de peuterspeelzalen, de kinderopvang en het onderwijs, maar ook in de 
buurt en in het dorp, via kinderwerk en sport en cultuur en met goede bereikbare opvoedings-
ondersteuning en het centrum voor jeugd en gezin. 
Zolang er geen basisvoorziening is voor alle peuters, moeten we keuzes maken over hoe we dit 
organiseren. In deze brochure leest u hoe gemeenten, organisaties en ouders hiermee aan de slag 
gaan. Hoewel gemeenten nog steeds sterk verschillen in de toegang tot vormen van voorschoolse 
educatie, wordt hard gewerkt om alle peuters te bereiken. Dit met als doel voor alle kinderen een 
fundament te leggen waarmee ze een goede start kunnen maken op de basisschool.
  

Opvoeden en opgroeien in sociale netwerken 

In de universele verklaring van de Rechten van het Kind staat onder andere dat ieder kind recht 
heeft op spelen en op goed onderwijs. De overheid is medeverantwoordelijk voor het realiseren 
van deze rechten, al blijven ouders natuurlijk als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van 
hun kinderen. Daar komt bij dat Nederland graag een kennisland wil zijn, met hoogopgeleide 
mensen die in staat zijn ’beter te presteren’, zodat wij ons van andere landen kunnen onder-
scheiden. Als je dat echt wilt, moet je er ook zo jong mogelijk mee beginnen.
Ondertussen worden ouders steeds onzekerder over opvoeden. Niet voor niets zijn er zoveel 
websites over opvoeden en zijn programma’s als ‘Supernanny’ kijkcijferkanonnen. De markt van 
professionele hulp verleners is de laatste jaren sterk gegroeid. Het gebruik van jeugdzorg is de 

Het sociaal kapitaal, het cultureel kapitaal, de ’workforce’ van de 21e 

eeuw zit nu op een peuterspeelzaal, een voorschool, de kinderopvang 

of de basisschool. Wie Nederland een 21e eeuw toewenst waarin welzijn 

en welbevinden, democratisch burgerschap en economische voorspoed 

de wezenskenmerken zijn, zal nu in zijn kinderen moeten investeren. De 

maatschappij vraagt het, de wetenschap bevestigt dit en de kinderen 

hebben er recht op. Wat is daarvoor nodig? 
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laatste tien jaar bijna verdubbeld (SCP Jeugdzorg in groeifase 2010). Pedagoog Mischa de Winter 
pleit daarom voor een pedagogische civil society, waarin ouders zelf weer meer de hand nemen in 
de opvoeding. Maar dan wel in een sociale omgeving die hen lichte ondersteuning biedt en ook 
een beetje mee opvoedt. De Winter stelt dat opvoeden te veel een individuele prestatie van ouders 
is geworden. Bij falen wordt direct professionele hulp gezocht, terwijl opvoeden zonder problemen 
niet bestaat. Professionals als leerkrachten en pedagogisch medewerkers moeten ouders stimuleren 
zelf oplos singen te bedenken, maar ook meedenken en mee-opvoeden. Ouders ervaren nu vaak 
veel druk om het goed te doen. Een kind dat bovengemiddeld druk is, of juist stil, dat emotioneel is, 
of super intelligent, krijgt al snel een stempeltje waarmee de hulpverlening aan de slag gaat. 
Peuterspeelzalen zijn juist bedoeld voor álle peuters, ongeacht of er iets mee aan de hand is of niet. 
Juist die positieve laagdrempelige omgeving van een peuterspeelzaal stimuleert de ontwikkeling 
van peuters en bevordert het samen spelen én samen leven.

Er is dus dringend behoefte aan een sociaal netwerk waarin opgroeien en ontwikkelen niet  
worden geproblematiseerd, maar de juiste aandacht krijgen. Hoe beter sociale buurtnetwerken 
functioneren, hoe minder problemen er zijn met opgroeiende kinderen. Peuterspeelzaal en kinder-
opvang maken, net als de school, onderdeel uit van dat sterke sociale netwerk. Goede communi-
catie tussen ouders en leerkracht of pedagogische medewerker is daarbij essentieel, bijvoorbeeld  
in de vorm van inloopochtenden, huisbezoeken en gespreksavonden. Peuterspeelzalen nemen  
ook deel aan zorgadviesteams en hebben hier een signalerende en toeleidende rol. Ook via 
voorlichting en advies kunnen peuterspeelzalen lichte opvoedingsondersteuning bieden, zowel 
individueel, via oudergesprekken als collectief via bijvoorbeeld voorlichtingsavonden. Zo kunnen 
kleine problemen klein blijven. Dan geldt: voorkomen is beter dan genezen en bovendien een stuk 
goed koper. 

Meer meedoen
Eén op de negen kinderen in Nederland leeft in armoede (Armoedesignalement 2011, SCP) Niet 
alle kinderen maken gebruik van de voorzieningen die voor hen bedoeld zijn. Ouders zijn soms niet 
op de hoogte van voorzieningen en de regelingen die daarvoor zijn, of vinden die te duur. Soms 
denken ze dat kinderen tot hun vierde jaar niet gebaat zijn bij een pedagogische voorziening. Zij 
denken dat spelen iets anders is dan leren. Het risico van niet meedoen, geldt vooral voor gezin-
nen die in armoede leven. De grootste risicogroepen zijn eenoudergezinnen en allochtone gezin-
nen, met name van Marokkaanse afkomst. Chronische armoede leidt tot een verminderde deel-
name aan het maatschappelijk en sociaal leven. Het veroorzaakt een slechtere gezondheid en 
slechtere toekomstperspectieven. Vooral de opeenstapeling van factoren veroorzaakt grote stress in 
gezinnen en heeft een negatief effect op de ontwikkelingskansen van kinderen, en uiteindelijk op 
onze maatschappij als geheel. Uit onderzoek blijkt dat dwang niet de meest geëigende methode is 
om deze kinderen naar een voorschoolse voorziening te krijgen (Mogelijkheden voor dwang (en 
drang) bij voorschoolse educatie, Regioplan 2011). Zorg wel dat je deze ouders in beeld krijgt, 
bijvoorbeeld via de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet inburgering of via de hulpverlening en 
motiveer hen deel te nemen. Informeren, stimuleren en ondersteunen zijn betere methoden om het 
bereik te vergroten. 
Het is één ding om beleid te bedenken, maar het uitvoeren ervan is vaak taai en vergt kennis, 
kunde en een enorme inzet.
Om juist ook deze kinderen te bereiken, ouders en de sociale omgeving meer te betrekken en de 
effecten van hulp te vergroten, is wijkgericht werken belangrijk. Peuterspeelzalen zijn laagdrempe-
lige voorzieningen en werken samen met wijkcoaches, maatschappelijk werk en wijkverpleegkun-
digen. Steeds vaker gaan medewerkers van peuterspeelzalen op huisbezoek. Ouders en kinderen 
kunnen zo ook gebruikmaken van de leesbevorderingsprogramma’s die landelijk zijn ontwikkeld. 
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Bibliotheken hebben voor ouders en jonge kinderen het programma Boekstart om (voor)lezen en 
bezoek aan de bibliotheek te stimuleren.

Investeren in kinderen loont
 
De samenleving is gebaat bij investeren in kinderen. Kinderen zijn de toekomst. Als zij goed wor-
den opgevoed, kansen krijgen om te leren en sociaal te worden, versterkt dat de samenleving. 
Vroegtijdige stimulering van ontwikkeling van kinderen betaalt zich in drievoud terug: de hersens 
van jonge kinderen ontwikkelen zich beter, de kinderen doorlopen een betere schoolloopbaan, ze 
verdienen later meer en komen minder snel in de bijstand. Internationaal onderzoek heeft dit 
aangetoond (Een sterke start, Sardes 2012). Bovendien zijn goedopgeleide en goed functionerende 
kinderen nodig om later de concurrentiepositie van Nederland op peil te houden. Ook lokaal 
profi teert de samenleving ervan als kinderen volop mogelijkheden krijgen. Een kindvriendelijke 
gemeente heeft meer kans dat ouders zich er vestigen en daar ook blijven wonen. Laagdrem pelige 
voorzieningen als peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang dragen veel bij aan dat kind-
vriendelijke karakter.

Belangrijke wet- en regelgeving
Er zijn verschillende wetten en regelingen voor de verantwoordelijkheid voor opvang van peuters 
en de voorschoolse educatie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan ligt meestal bij 
de gemeenten. Gemeenten worden geacht een visie te hebben op de doorgaande leer- en leefl ijn 
van alle burgers tussen 0 en 24 jaar. Vanuit die visie werken ze samen met de lokale organisaties 
om deze optimaal gestalte te geven.

........................................................................................................................................................

Velp: peuterspeelzaal stimuleert tobbende ouders

‘Velp-Zuid is een achterstandswijk onder de rook van Arnhem. Peuterspeelzaal De Schatkist 

biedt niet alleen peuterspeelzaalwerk, maar betrekt ouders actief erbij via het programma 

”Samen doen”. Deze ouders worstelen vaak met allerlei problemen waardoor zij geen tijd 

en energie hebben om op een positieve manier hun kind op te voeden. Wij motiveren hen 

contact op te nemen met bijvoorbeeld maatschappelijk werk, taalcursussen, moedergroepen. 

We beginnen met een huisbezoek zodra het kind is aangemeld. Daar pik je al veel signalen 

op van de thuissituatie. De leidster is geen hulpverlener. Het uitgangspunt is altijd het kind en 

van daaruit wordt gekeken welke belemmeringen en kansen er liggen voor kind én ouder.’

........................................................................................................................................................

Bron: Kwaliteitsjournaal MOgroep 2012
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a. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
De Wmo kent vijf prestatievelden die betrekking hebben op opvoed- en gezinsondersteuning:
 1.  informatie en advies;
 2.  signalering;
 3.  toegang en toeleiding naar het hulpaanbod;
 4.  pedagogische hulp;
 5.  coördinatie van zorg op lokaal niveau.
Gemeenten ontvangen de structurele financiering van het reguliere peuterspeelzaalwerk via de 
Wmo. Die bedraagt naar schatting 193 miljoen euro. Deze middelen worden als een algemene 
uitkering toegevoegd aan het Gemeentefonds. Daarnaast wordt er sinds april 2010 dankzij de 
nieuwe Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) structureel jaarlijks 35 miljoen 
euro extra beschikbaar gesteld voor de verhoging van de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. 
Dit loopt via de begroting van SZW. 

b. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Sinds 2010 zijn in de wet Kinderopvang ook de kwaliteitseisen opgenomen voor het reguliere 
peuterspeelzaalwerk en de eisen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Belangrijke eisen zijn 
de maximale groepsgrootte van zestien kinderen, minimaal één gekwalificeerde beroepskracht op 
de groep, het hebben van een pedagogisch beleid en een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor 
medewerkers en vrijwilligers.

c. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Van de 415 Nederlandse gemeenten ontvangen er zo’n 390 een VVE-uitkering. Doel van deze 
uitkering is voor- en vroegschoolse educatie te realiseren voor kinderen met een (taal)achterstand, 

zodat zij geen achterstand meer hebben als zij naar de basisschool gaan. Gemeenten hebben met 
het rijk afgesproken een 100% aanbod van VVE-plaatsen te realiseren voor deze doelgroep. Het 
gaat dan om plaatsen van vier dagdelen en tien uur per week, waar twee VVE-gekwalificeerde 
beroepskrachten werkzaam zijn. Gemeenten ontvangen rijksmiddelen voor VVE via het ministerie 
van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW). Hiermee was in 2011 een bedrag van 187 
miljoen euro gemoeid. VVE wordt aangeboden door zowel de peuterspeelzalen als de basisscholen 
en de kinderopvangorganisaties. Gemeenten maken hierover afspraken met de betrokken organi-
saties. De meeste kinderen ontvangen VVE op de peuterspeelzalen en voorscholen. Vanaf 2012 
ontvangen de G37 jaarlijks 95 miljoen euro extra voor VVE om die 100% te realiseren,  
een hoger taalniveau van pedagogische medewerkers te realiseren en HBO’ers in te zetten om  
het opbrengstgericht werken te versterken. In deze gemeenten worden de voorscholen voor 
doel groepen basisvoorzieningen waaraan voor ouders geen of nauwelijks kosten zijn verbonden. 

d. Kwaliteitseisen voor kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE
De gemeente was al verantwoordelijk voor de handhaving van de kwaliteitseisen voor de kinder-
opvang. Sinds 2010 zijn hier de eisen voor peuterspeelzalen en VVE bij gekomen. In 2013 treedt het 
landelijk register peuterspeelzalen in werking en dienen alle peuterspeelzalen geregistreerd te zijn.

e. Lokale Educatieve Agenda (LEA)
Gemeenten zijn sinds 2006 verantwoordelijk voor de Lokale Educatieve Agenda. Dit brede overleg 
met verschillende partijen op gebied van onderwijs, zorg, opvang en welzijn heeft tot doel achter-
standen bij kinderen te bestrijden. De gemeente heeft de regie. Bij 82% van de gemeenten zit de 
peuterspeelzaal in de LEA (Monitor Lokale Educatieve Agenda 2011, Oberon). De peuterspeelzaal is 
vaak de directe partner om VVE te bespreken en plannen te maken. Peuterspeelzalen bereiken de 
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moeilijke doelgroepen en werken vaak met gerichte educatieve programma’s. In LEA-verband zijn 
de peuterspeelzalen niet elkaars concurrenten, wat de kinderopvangorganisaties vaak wel zijn.

f. Jeugdgezondheidszorg
Ook de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, die onder andere 
vorm krijgt in de consultatiebureaus en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD). Deze 
instel lingen fungeren als samenwerkingspartner voor het peuterspeelzaalwerk, waarbij het accent 
ligt op het signaleren en melden van problemen of knelpunten. Het consultatiebureau verwijst  
ook door naar de peuterspeelzalen of de kinderopvang en hierover zijn vaak goede afspraken 
gemaakt. 

g. Onderwijs
Gemeenten zijn regievoerder van het lokaal onderwijsbeleid (basis- en voortgezet onderwijs). 
Bepaalde terreinen van het onderwijsbeleid raken aan het peuterspeelzaalwerk. Denk aan het 
onderwijsachterstandenbeleid, de voor- en vroegschoolse educatie en de brede school, waarin 
meerdere voorzieningen samengaan. Op al deze terreinen is een belangrijke rol voor het peuter-
speelzaalwerk weggelegd. Peuterspeelzalen zijn de primaire partners van onderwijs als het gaat 
om brede scholen en partner bij de Lokale Educatieve Agenda (LEA).

h. Jeugdzorg en transitie jeugdzorg 
Jeugdzorg is nu nog provinciaal georganiseerd. Naar verwachting gaat de jeugdzorg in 2015 over 
naar gemeenten. Zij krijgen daarmee een belangrijke taak op gebied van hulp en bescherming 
van kinderen en jongeren. De samenwerking met onderwijs, welzijn en justitie heeft al in meerdere 
regio’s gestalte gekregen. Een voorbeeld is het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 

dat sinds 1 januari 2005 is ondergebracht bij de Bureaus Jeugdzorg. Peuterspeelzalen hebben 
meestal met de Bureaus Jeugdzorg afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met de melding van 
signalen op dit gebied. Daarnaast werken zij vaak samen in bijvoorbeeld zorgadviesteams (ZAT) 
die door gemeenten worden georganiseerd. 

i. Armoedebeleid 
De meeste gemeenten hebben lokaal armoedebeleid ontwikkeld om ervoor te zorgen dat burgers 
binnenboord blijven. Dat beleid omvat verschillende regelingen waardoor kinderen zoveel moge-
lijk mee kunnen doen, bijvoorbeeld met sport en op cultureel gebied. Ook voor deelname aan het 
peuterspeelzaalwerk hebben gemeenten vaak minimaregelingen ingesteld. Ouders die het niet 
kunnen betalen, kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op de bijzondere bijstand. Of gemeente 
hebben ervoor gezorgd dat ouders de eerste twee dagdelen zelf betalen, maar het derde en vierde 
dagdeel vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. In sommige grote steden is de voorschool zelfs 
geheel gratis voor ouders van VVE-doelgroepen. 

j.  Centrum voor Jeugd en Gezin
Sinds 2010 richten gemeenten een centrum voor jeugd en gezin (CJG) in. Dat doen ze op verschil-
lende manieren en met verschillende partners. Veel CJG’s zijn vooral een netwerk van samenwer-
kingspartners, waarin peuterspeelzalen, kinderopvang en voorscholen een belangrijke partner zijn 
op het gebied van signalering, doorverwijzing en lichte pedagogische ondersteuning. Sommige 
CJG’s zijn gevestigd in een brede school om zo dicht mogelijk bij de doelgroep gehuisvest te zijn.
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Samen in de buurt

Het is een misvatting te denken dat alle kinderen in Nederland tussen twee en vier jaar automa-
tisch gebruik kunnen maken van een formele vorm van opvang. Dit is afhankelijk van het werk 
van de ouders, gemeentelijk jeugdbeleid en VVE-regelingen. Landelijk zijn er circa 400.000 
kinderen tussen twee en vier jaar. Daarvan gaat 80% naar een vorm van formele opvang. 
Ongeveer 160.000 kinderen gaan naar een kinderdagverblijf of een gastouder. Zo’n 160.000 
kinderen gaan naar de peuterspeelzaal of voorschool. Daarvan maken er 50.000 gebruik van 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (Landelijke Monitor VVE 2011, Sardes 2012). De rijksoverheid 
voert een beleid waarbij een deel van de peuters en ouders wel gebruik kan maken van lande-
lijke regelingen (Kinderopvang en VVE) en een deel van de ouders aangewezen is op de ge-
meente. Het betreft hier de reguliere peuterspeelzalen, waar peuters gemiddeld twee dagdelen 
per week komen spelen en leren. Zolang de rijksoverheid geen basisvoorziening realiseert voor 
alle kinderen vanaf twee jaar, moeten gemeenten keuzes maken om deze reguliere peuterspeel-
zalen in stand te houden, al of niet in combinatie met VVE en kinderopvang. Gemeenten heb-
ben wel een zorgplicht voor de jeugd en dus ook voor peuters. Niet alleen voor een peuter met 
(taal)achterstand in het Nederlands, maar voor elke peuter en ouder. Peuterspeelzalen zijn er dus 
ook niet alleen voor kinderen met een (taal)achterstand in het Nederlands. Peuterspeelzalen 
stimuleren alle peuters in hun ontwikkeling en ondersteunen zeker ook jonge ouders bij de 
opvoeding van hun peuter. 

Binding in de buurt en dorp
De peuterspeelzaal is vaak de eerste plek waar jonge ouders elkaar ontmoeten en waar hun kind 
voor het eerst met andere volwassenen en andere kinderen leert omgaan. Daarom vinden ouders 

het ook belangrijk dat de peuterspeelzaal in de buurt is van de school waar zij hun kind later naar 
toe willen brengen. De peuterspeelzaal heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie in wijken en 
dorpen. Op het platteland geldt dit nog sterker, omdat daar steeds vaker voorzieningen uit het 
dorp verdwijnen. Als er geen peuterspeelzaal meer is, is het risico groter dat ouders hun kind ook 
niet meer naar de school in het dorp brengen. Samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderop-
vang, welzijn en basisschool is dus essentieel in kleine kernen. Het in stand houden van deze 
voorzieningen vraagt om creatief ondernemerschap van zowel de organisaties als de gemeente-
lijke overheid. 

.........................................................................................................................................................

Drechtsteden: gratis peuteropvang voor minima

De gemeente Dordrecht heeft geregeld dat ouders met een laag inkomen geen ouderbij-

drage voor de peuterspeelzaal hoeven te betalen. Zo blijft de door de gemeentelijke gesubsi-

dieerde peuteropvang gratis voor ouders met een minimuminkomen (tot 110%). 

.........................................................................................................................................................

Bron: gemeente Dordrecht, begrotingsprogramma Onderwijs 2012.
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Zeeuws-Vlaanderen: gratis peuteropvang tegen leegloop

Basisschool de Vlaswiek in het dorp Koewacht aan de Belgische grens is samen 

met kinder opvang Zeeuws-Vlaanderen een startgroep begonnen voor peuters 

vanaf 2,5 jaar, vanwege de terugloop van het aantal kinderen. De schooltijden 

en vakanties lopen gelijk aan die van de andere groepen in de school. De peu-

ters komen vijf ochtenden per week en zijn ‘s middags vrij. Deze ochtenden zijn 

gratis. Als ouders middagopvang nodig hebben, kunnen ze gebruik maken van 

de kinderopvang in de school. Er wordt gewerkt met Puk en Ko en dat loopt door 

tot in de basisschool.

..................................................................................................................................

Bron: nieuwsbrief Scholengroep Leertij 2012

Brede scholen
De peuterspeelzaal, de kinderopvang en de basisschool zijn de belangrijkste partners in de brede 
school. In 2011 zijn er ruim 2.000 brede scholen, waarvan 1.600 in het basisonderwijs (Jaarbericht 
brede scholen in Nederland, Oberon 2011). De brede school biedt de kans de opvoeding en 
educatie van het kind op te pakken met partijen zoals het consultatiebureau, schoolmaatschappe-
lijk werk, jeugdwerk en het centrum voor jeugd en gezin. De internationale organisatie van econo-
mische samenwerking en ontwikkeling (OECD) stelt dat een goed aanbod voor jonge kinderen 
vraagt om één voorziening: een kindcentrum dat goed aansluit bij het onderwijs. Bij de VNG is een 
kopgroep gestart van bestuurders die zich inzetten voor de realisatie van Integrale Kindercentra 
(IKC). Deze vorm van kindercentra gaat nog een stapje verder dan de brede school en streeft 
integratie na van de educatie van kinderen van 2 tot 12 jaar onder regie van de basisschool. 

Ouderbetrokkenheid
Door ouders en kinderen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen in de peuterspeel-
zalen en hen actief te betrekken bij de opvang en de educatie, vergroot je ook de sociale cohesie 
in de buurt of het dorp. Tevens verhoog je de effectiviteit van de programma’s. Investeren in 
jonge kinderen heeft vooral zin als het opvoedingsklimaat thuis wordt versterkt. Als ouders deze 
programma’s ook thuis toepassen, blijkt het effect ervan het grootst (Broekhof, 2006). 

VVE-thuis bij Welzijn Meander Omnium in Zeist 

VVE-thuis is een programma voor ouders met kinderen vanaf drie jaar die naar een voor-

school gaan. VVE-thuis is een taalontwikkelingsprogramma. Eén keer per thema is er een 

groepsinstructie waar de ouders uitleg krijgen. Zij krijgen daarvoor werkbladen en pren-

tenboeken mee naar huis om daar samen met het kind de activiteiten te doen. Tijdens de 

groepsinstructie is er ook ruimte voor vragen over opvoeding en verwante onderwerpen. 

Naast de groepsinstructie is er vier maal per schooljaar een themabijeenkomst. Dan krijgen 

ouders voorlichting over zaken als straffen en belonen, wat moet mijn kind kunnen om naar 

de basisschool te gaan, peutergedrag, tijd voor mezelf als ouder, et cetera. Deelname aan 

VVE-thuis is gratis. Ouders die minimaal 80% aanwezig zijn bij de bijeenkomsten ontvangen 

eenmalig €25 terug van de ouderbijdrage aan de voorschool. 

................................................................................................................................

Bron: www.meanderomnium.nl 
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Zorg voor peuters

Zorgkinderen
Door de groei van het aanbod bereikt de VVE steeds meer kinderen met een (taal)achterstand in 
het Nederlands (Landelijke Monitor VVE 2011, Sardes 2012). Gemeenten staan nu voor de uit-
daging om ook kinderen uit minder bereikbare doelgroepen te ondersteunen. Het gaat dan om 
zogenaamde zorgkinderen: kinderen die niet alleen een taalachterstand in het Nederlands heb-
ben. Het Nederlands Jeugdinstituut (www.nji.nl) hanteert daarvoor deze defi nitie: ‘kinderen bij wie 
een professional heeft vastgesteld dat zij in hun ontwikkeling bedreigd worden door eigen aanleg, 
gezinsfactoren, omgevingsfactoren of een combinatie hiervan. De Landelijke Monitor VVE laat zien 
welke criteria er precies worden gebruikt en welke instrumenten erbij worden ingezet’. 
Gemeenten zijn vooral verantwoordelijk voor de regie van een goed functionerende zorgstructuur 
en brengt zorgpartners bij elkaar ten behoeve van deze kinderen. De peuterspeelzaal is een ’ideale’ 
vindplaats van deze kinderen. De peuterspeelplaats is er immers voor alle peuters, is laagdrem-
pelig en staat goed bekend onder ouders.

Zorg- en adviesteams
Circa 50% van alle peuterspeelzalen is direct betrokken bij zorg- en adviesteams in gemeenten. 
Juist vanwege hun signaleringsrol en doorverwijzende rol hebben zij een belangrijke functie (Zorg 
in de voorschoolse educatie, Oberon 2010). Bij zorgkinderen is het extra belangrijk dat er in de door-
gaande zorglijn tussen peuterspeelzalen, jeugdgezondheidszorg, centrum voor jeugd en gezin (CJG) 
en het basisonderwijs een goede (warme) overdracht van informatie over zorgkinderen plaatsvindt 
(Zorg in de voorschoolse educatie, Oberon 2010). Het CJG is het centrale loket geworden voor 

ouders en professionals in de eerstelijnshulp bij opvoeding. De gemeente zorgt voor afspraken 
tussen CJG en peuterspeelzalen over zorg en coördinatie daarvan. Bijvoorbeeld door de inrichting 
van Zorg Advies Teams (ZAT) of Voorschoolse Advies Teams (VAT). Mogelijke partners daarin zijn 
onder andere jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, integrale vroeghulp, MEE en Bureau 
Jeugdzorg. 

Consultatiebureaus
Van alle peuters bezoekt 95% in het tweede en derde levensjaar één keer per jaar het consultatie-
bureau. Het consultatiebureau is sterk betrokken bij VVE en de voorschoolse voorzieningen. Mede-
werkers van het consultatiebureau kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken uitvoeren: informeren 
naar opleidingsniveau van ouders, wijzen op de voorschoolse voorzieningen met gebruikmaking 
van folders, bepalen van risico’s op opvoed- en opgroeiproblemen met eventueel advies voor 
ondersteuning, en tot slot uitleg geven over het belang van voorschoolse voorzieningen. Het 
18-maandenconsult wordt hier vooral voor gebruikt. (Spraakmakend Next: onderwerpen voor de 
toekomst, 2011).
Het consultatiebureau bepaalt vaak ook of een kind in aanmerking komt voor de doelgroeprege-
ling van de gemeente en/of VVE. Bij 89% bij de gemeenten is dat het geval (Landelijke VVE-moni-
tor VVE 2011, Sardes). 
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Zorg in de peuterspeelzaal
Peuterspeelzalen kunnen op twee manieren te maken krijgen met peuters die meer zorg nodig 
hebben dan gemiddeld: 

1. bij de aanmelding van een kind met een gediagnosticeerde zorg- of hulpvraag (bijvoorbeeld  
 door het consultatiebureau op basis van sociaal-medische indicatie geconstateerd);
2. bij het constateren van een zorg- of hulpvraag bij een kind dat al geplaatst is.

Verschillende gemeenten hebben hiervoor een zorgplan gemaakt. Daarin staat wie welke hulp 
biedt en met welke methoden en protocollen wordt gewerkt. Deze horizontale zorglijn zorgt ervoor 
dat leidsters in de peuterspeelzaal vroegtijdig kunnen signaleren, kunnen helpen en zo nodig 
kunnen doorverwijzen. Een concrete actie in een zorgplan kan zijn dat leidsters op huisbezoek 
gaan als er een kind wordt aangemeld met een zorgvraag. Als leidsters goed zijn getraind in 
observatie en lichte opvoedingsondersteuning, voorkom je ook nodeloos of te snel doorverwijzen 
naar de gespecialiseerde tweedelijnszorg.

.....................................................................................................................................................

Steenwijkerland: klein zorgteam geeft extra aandacht

‘Kind in de kern’ is een project van de gemeente Steenwijkerland voor ouders en opvoeders. 

Opvoeden is soms namelijk best moeilijk, hoe goed je het ook bedoelt. Soms maak je je als 

ouder zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van je kind. Maar ook de leerkracht van de 

school of leidster van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf kan bezorgd zijn over jouw 

kind. In dat geval kunnen ouders terecht bij Kind in de Kern. Kind in de Kern is er voor kinde-

ren van 0 tot 12 jaar. Kind in de Kern is een manier van samenwerken in een klein zorgteam. 

Dat zorgteam bestaat uit de ouders zelf, een intern begeleider van school, peuterspeelzaal of 

kinderdagverblijf en een jeugdverpleegkundige. In het team staan de opvoeding en ontwik-

keling van uw kind centraal. Dus, er wordt met je meegedacht over je kind. Dát is Kind in  

de Kern. Waar vind je Kind in de Kern?

•	 Voor	kinderen	van	0	tot	4	jaar	kunt	u	terecht	bij	de	zorg	coördinator	van	de	

 peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de jeugdverpleegkundige. 

•	 Voor	kinderen	van	4	tot	12	jaar	kunt	u	terecht	bij	de	intern	begeleider	van	de	school	of			

 bij de jeugdverpleegkundige. 

.....................................................................................................................................................

Bron: www.cjgsteenwijkerland.nl / www.steenwijkerland.nl

 

Mooie resultaten…

Zo’n 160.000 peuters gaan wekelijks naar een peuterspeelzaal of voorschool. De ouders brengen en 
halen hen en maken een praatje met de leidsters en andere ouders. Ouders zijn over het algemeen 
erg positief over de peuterspeelzaal. Ruim 1.100 instellingen bieden deze reguliere peuterspeel-
zalen, waar peuters gemiddeld twee dagdelen komen, gedurende veertig weken per jaar (Ontwik-
kelingen in de omvang en de gemeentelijke financiering van het peuterspeelzaalwerk, Regioplan 
2012). Veel peuterspeelzalen bieden tegenwoordig ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan 
in deze reguliere peuterspeelzalen. Zodoende leren kinderen met en zonder (taal)achterstand in 
het Nederlands veel van elkaar terwijl zij in één groep spelen. Kinderen leren op deze leeftijd het 
best van elkaar. 
Van alle gemeenten investeert 85% in VVE. De helft van die gemeenten hanteert een ruimere 
definitie van de doelgroep dan de gewichtenregeling. Bij de gewichtenregeling gaat het om 
kinderen van wie de ouders een opleiding hebben gevolgd op maximaal VMBO-niveau. In 
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kleinere gemeenten vindt men de sociaal-emotionele achterstand van een peuter ook een belang-
rijk criterium voor extra ondersteuning. Landelijk gezien is er in 2011 een aanbod van 80% gereali-
seerd. In de grote steden (G4) is dat zelfs 100%.
Het rijk heeft vastgesteld dat VVE optimaal werkt als een kind minimaal vier dagdelen of tien uur 
per week (liefst verspreid over meerdere dagen) ondersteuning krijgt. Het percentage kinderen dat 
vier dagdelen de peuterspeelzaal of voorschool bezoekt, is in 2011 bijna verdubbeld: van 30% naar 
54%. Gemeenten met meer dan 30.000 inwoners boden tot 2010 in 45% van de gevallen vier dag-
delen aan. Dat is in 2011 opgelopen tot 95%. Voor kleinere gemeenten is het makkelijker om drie 
dagdelen te realiseren in plaats van vier, omdat er te weinig VVE-kinderen zijn. Zij proberen dan wel 
het dagdeel bijvoorbeeld iets te verlengen tot 3,5 uur, of ’s ochtends een langer dagdeel te bieden 
dan ‘s middags. Gemeenten met weinig VVE-middelen kiezen er soms voor alleen de driejarigen een 
derde en/of vierde dagdeel te laten komen (Landelijke Monitor VVE 2011, Sardes 2012). 
Om alle kinderen uit de doelgroep te bereiken, moeten er meer plaatsen komen dan er doelgroep-
kinderen zijn, want niet iedere plaats kan door een doelgroepkind worden bezet. Dit geldt vooral 
voor kleinere gemeenten en gemeenten met meerdere kleinere kernen. De concentratie van de 
VVE-doelgroepkinderen is daar niet zo hoog, zodat deze kinderen met niet-doelgroep kinderen 
naar de VVE komen. Dit heeft wel een stimulerend effect op de kinderen, omdat ze veel van 
elkaar leren. Bovendien brengt het ouders en kinderen bij elkaar. Een volwaardig VVE-aanbod 
realiseren in een kleinere gemeente is kostbaarder dan in een grotere gemeente. Grotere gemeen-
ten (G37) krijgen aanzienlijk meer geld per VVE-kind dan kleinere gemeenten. Dat is nog eens 
versterkt door de extra VVE-middelen voor de G37 sinds 2012. Dit heeft tot gevolg dat er voor 
doelgroepkinderen in de G37 basisvoorzieningen komen, terwijl elders met veel moeite regulier 
peuterspeelzaalwerk wordt gerealiseerd en men ook moeite heeft een derde of vierde dagdeel 
voor elkaar te krijgen. 

Kinderopvang en VVE
Van alle gemeenten subsidieert 85% VVE op de peuterspeelzalen. Het aanbod van VVE in de 
kinderopvang is ook gestegen, vooral in de grotere steden. In 2011 financierden gemeenten VVE 
in 45% van de kinderdagverblijven. Als een kinderdagverblijf VVE aanbiedt, dan doet zij dit 
meestal aan alle kinderen in de groep. Een kinderdagverblijf dat VVE aanbiedt in de groep moet 
meer rekening houden met het dagritme van de kinderen, de verschillende leeftijden (verticale en 
horizontale groepen) en de omvang van de doelgroep. Er is nu nog weinig zicht op de kwaliteit 
van het VVE-aanbod in de kinderdagverblijven (monitor VVE 2011, Sardes).

Tot slot is er de laatste tijd veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de programma’s, de registratie-
systemen en het niveau van de leidsters. 

........................................................................................................................................................

Beuningen: ‘sterk’ en ‘zwak’ bij elkaar

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Beuningen werkt in alle vier de kerkdorpen. Integratie 

van kinderen met verschillende achtergronden staat centraal. Kinderen leren van elkaar, 

en vooral als je ’sterkere’ kinderen samen laat spelen met ’zwakkere’ kinderen. Als je alleen 

’zwakke’ kinderen bij elkaar zet, moet alles van de pedagogisch medewerker komen. Op alle 

peuterspeelzalen wordt VVE aangeboden. In welke groep dan ook is het geen punt om kinde-

ren van erkende inburgeraars/vluchtelingen direct VVE aan te bieden (tien tot twaalf uur, ver-

deeld over drie of vier dagdelen) en ze in een ‘reguliere’ groep te plaatsen. Er wordt standaard 

met een thema gewerkt. Verder krijgen deze VVE-kinderen nog minimaal één keer in de week 

(en liefst één keer per dagdeel) individuele begeleiding in hun taalontwikkeling.

........................................................................................................................................................

Bron: www.spgb.nl
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… maar nog genoeg te doen

Sinds 2010 is de kwaliteit van peuterspeelzalen verbeterd door kwaliteitseisen voor de medewer-
kers, de groepsgrootte, het pedagogisch beleid en het toezicht. Hier profi teren peuters en ouders 
van, met of zonder (taal)achterstand in het Nederlands. Peuterspeelzalen zullen als laagdrempe-
lige voorziening in de wijken en dorpen een belangrijke rol blijven vervullen voor peuters en voor 
ouders die een goede voorbereiding voor de basisschool zoeken, die hun kind graag willen laten 
spelen met buurtgenootjes of geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang. 
Het VVE-aanbod voor peuters is uitgebreid, de kwaliteit van de programma’s is verbeterd en het 
niveau van de leidsters is verhoogd. Door het landelijk opleidingsprogramma Vversterk zijn circa 
15.000 leidsters van peuterspeelzalen en kinderopvang geschoold in VVE.
VVE is echter nog niet volledig opgenomen in de opleidingsprogramma’s van het reguliere onder-
wijs van aankomend personeel, de ROC’s. Hiervoor worden nu verschillende initiatieven genomen. 
Het taalniveau van de zittende pedagogische medewerkers wordt via extra subsidiemaatregelen 
in de G37-gemeenten verder verhoogd. Nieuwe pedagogisch medewerkers krijgen te maken met 
strengere exameneisen voor taal en rekenen op de ROC’s, vanaf 1 augustus 2014. Binnen de G37 
worden pedagogisch medewerkers op HBO-niveau ingezet voor de VVE-groepen. Dat verbetert de 
interactie tussen leidster en kind en bevordert het methodisch werken en het opbrengstgericht 
werken.

Kwalitatieve effecten van voorschooleducatie
Kwaliteitsaspecten van peuterspeelzalen en VVE als groepsgrootte, opleidingen van leidsters, 
gebruik van programma’s en registratie laten zich goed meten. Bij de kwaliteit van de leidsters en 
de effecten daarvan is dat een stuk moeilijker. Ook hier geldt dat de effectiviteit groeit naarmate 

deze is aangepast aan lokale omstandigheden. De educatieve interactie tussen leidster en kind 
staat voorop. Dit geldt voor alle peuters en niet alleen voor VVE-peuters.

Tot slot

Het peuterspeelzaal werk is nu verdeeld over drie ministeries en kent diverse landelijke en lokale 
fi nancieringsbronnen. In de evaluatie van de Wet kinderopvang 2012 adviseert de minister van 
SZW de Tweede Kamer een interdepartementale werkgroep in te stellen om een toekomstbesten-
dig stelsel voor peuterspeelzalen en kinderopvang te ontwikkelen. Het zou een goede zaak zijn als 
er in dit stelsel een educatief plekje is voor elke peuter, ongeacht zijn of haar achtergrond. En dat 
dit stelsel een onderdeel vormt van de doorgaande educatieve lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar 
en een onderdeel vormt van de wijkgerichte aanpak van gemeenten, waardoor opvang en 
ondersteuning dichtbij is. Dan kun je ouders er ook daadwerkelijk bij betrekken, wat het effect van 
educatie vergroot. Dat geeft iedere peuter voldoende bagage voor een kansrijke start op de 
basisschool. 
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