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Beleid peuteropvang gemeente Doetinchem vanaf 2017 

 

Peuteropvang in de gemeente Doetinchem is een pedagogische basisvoorziening voor kinderen in de 

leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Het biedt kinderen een omgeving waar ze zich veilig en vertrouwd voelen 

en samen met andere kinderen spelen en leren. In samenwerking met de ouders worden de kinderen 

begeleid in hun ontwikkeling. 

Het pedagogisch handelen is gericht op veiligheid en welbevinden van de kinderen en sluit aan bij de 

manier waarop jonge kinderen leren, spelen en zich ontwikkelen. Het samenwerken met de ouders 

en aandacht voor thuiservaringen en culturele verschillen staat centraal. 

Dit pedagogisch handelen sluit aan bij de vier basisdoelen uit de ‘Wet Kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen’: 

- het bieden van emotionele veiligheid; 

- een bijdrage leveren aan de persoonlijke competentie; 

- een bijdrage leveren aan de sociale competentie; 

- zorg dragen voor de overdracht van waarden en normen. 
 

Het beleid peuteropvang van de gemeente Doetinchem maakt het mogelijk dat alle peuters van 2,5 

tot 4 jaar in de gemeente Doetinchem een voorschoolse voorziening kunnen bezoeken. 

Alle deelnemende peuters krijgen activiteiten aangeboden volgend de VVE-methode ‘Startblokken 

van basisontwikkeling’.  

Peuters die geïndiceerd zijn voor een vastgestelde doelgroep krijgen extra dagdelen aangeboden. 

De volgende kaders en eisen zijn leidend in dit beleid: 

- Peuteropvangorganisaties moeten voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

- Ouders hebben vrije keuze voor organisatie en locatie. 

- De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en gebaseerd op de uurprijs voor kinderdagopvang, 

vastgesteld door het ministerie. 

- De gemeente Doetinchem subsidieert alleen aan organisaties aanvullende subsidie voor het 

plaatsen van peuters als de ouders geen kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. 

- Alle peuters krijgen activiteiten aangeboden volgens de VVE-methode ‘ Startblokken van 

basisontwikkeling’.  De organisatie zorgt voor gecertificeerde pedagogisch medewerkers op 

de groepen. 

- Doelgroeppeuters krijgen een extra 3e en 4e dagdeel peuteropvang aangeboden welke door 

de gemeente Doetinchem gesubsidieerd worden. 

- Alle organisaties die peuteropvang uitvoeren kunnen (aanvullende) subsidie voor reguliere 

peuterplaatsen en doelgroepplaatsen aanvragen als zij aan de voorwaarden van de uitvoering 

voldoen. 

- De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal aangevraagde plaatsen, de vastgestelde 

kostprijzen en de minimale ouderbijdrage. 

- Organisaties bieden per jaar 40 weken peuteropvang aan, gelijk aan de schoolweken. 

- Peuteropvangorganisaties die doelgroeppeuters plaatsen borgen de volgende methoden en 

werkwijzen naast de basismethode Startblokken ‘van basisontwikkeling’: 

 OVM – kindvolgsysteem 

 Speelschakel / ouderbetrokkenheid 

 Taalniveau 2F/3F 

 Planmatig en opbrengstgericht werken 

- Van iedere organisatie die subsidie voor VVE-taken ontvangt of er nauw bij betrokken is, 

bijvoorbeeld i.v.m. indicering of de doorgaande lijn, moet minimaal één vertegenwoordiger 

deelnemen aan de VVE-werkgroep. 

- Afspraken die vastgelegd worden in de VVE-werkgroep en geaccordeerd worden door het 

Doetinchems Jeugd Overleg zijn aanvullend op het geldende beleid.  
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- Peuteropvangorganisaties die doelgroeppeuters plaatsen houden de vereiste informatie uit de 

VVE-indicatoren m.b.t. de uitvoering actueel en leggen hierover verantwoording af aan de 

gemeente Doetinchem,de Inspectie van het Onderwijs en aan de GGD. 

- De gemeente Doetinchem legt m.b.t. het beleid VVE verantwoording af aan de Inspectie van 

het Onderwijs. 

- Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders voorafgaand aan het kalenderjaar 

de volgende informatie vast: 

 De kostprijzen voor reguliere peuterplaatsen en plaatsen voor de 

diverse doelgroepen 

 De aantallen per doelgroep 

 De ouderbijdragetabel 

 De uitvoeringsregels. 

- Peuteropvangorganisaties die subsidie van de gemeente Doetinchem ontvangen leggen zowel 

gedurende als na afloop van het jaar verantwoording af aan het college van burgemeester en 

wethouders.   

 

Verschillende doelgroepen binnen de peuteropvang. 

Peuteropvang is voor iedere peuter in Doetinchem beschikbaar. Daarnaast zijn er peuters waarvoor 

extra bezoek aan de peuteropvang zeer gewenst is. Deze, tot vastgestelde doelgroepen behorende, 

peuters krijgen onder voorwaarden een 3e en 4e dagdeel peuteropvang aangeboden. Hiervoor 

betalen zij geen ouderbijdrage, de kosten zijn voor rekening van de gemeente Doetinchem. Er zijn 

beperkt doelgroepplaatsen beschikbaar. Van ouders wordt nadrukkelijk inzet verwacht. Zij worden 

hierin begeleid vanuit de peuteropvangorganisatie.  

Doelgroep 1:   Reguliere peuteropvang:  

Iedere ouder kan zijn peuter aanmelden voor twee dagdelen peuteropvang , het 1e en het 2e dagdeel, 

en betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. 

Doelgroep 2:   VVE-doelgroeppeuters 

Dit zijn peuters van 2,5 tot 4 jaar met een spraak/taalachterstand volgens het landelijke 

onderwijsachterstandenbeleid /Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) :  

 

Definitie: Doelgroeppeuters VVE zijn kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die een achterstand laten zien 

in de spraak/taal ontwikkeling en tevens een gewicht toegekend krijgen conform de landelijke 

gewichtenregeling basisonderwijs.  

(lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg)       

 

2017:  maximaal 69 plaatsen in de peuteropvang (norm uit regelgeving). 

        

Ouders melden hun kind eerst aan voor de twee reguliere dagdelen en betalen daar een 

inkomensgerelateerde ouderbijdrage voor. 

De jeugdgezondheidszorg indiceert de doelgroeppeuters tijdens de consultatiebureaubezoeken. 

 

Doelgroeppeuters VVE krijgen van de gemeente Doetinchem twee extra dagdelen peuteropvang 

aangeboden. De kosten hiervan zijn voor de gemeente Doetinchem. Aan ouders wordt commitment 

gevraagd voor inzet ten behoeve van hun kind. Zij krijgen ondersteuning aangeboden om ook thuis 

de ontwikkeling te stimuleren. 

                                                                                                                             

Doelgroep 3a :  Peuters van 2,5 tot 4 jaar met een spraak/taalachterstand waarvan ouders 

midden- tot hoogopgeleid zijn 

Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die een achterstand hebben in de spraak/taal ontwikkeling en 

waarvan de ouders een hogere opleiding hebben genoten dan de ouders van de doelgroep VVE 

volgens het landelijke onderwijsachterstandenbeleid.      
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Ouders melden hun kind eerst aan voor de twee reguliere dagdelen en betalen daar een 

inkomensgerelateerde ouderbijdrage voor. 

De jeugdgezondheidszorg indiceert de doelgroeppeuters voor extra dagdelen tijdens de contacten 

op het consultatiebureau. 

 

Deze doelgroeppeuters krijgen van de gemeente Doetinchem twee extra dagdelen peuteropvang 

aangeboden. De kosten hiervan zijn voor de gemeente Doetinchem.  

Aan ouders wordt commitment gevraagd voor inzet ten behoeve van hun kind. Zij krijgen 

ondersteuning aangeboden om ook thuis de ontwikkeling te stimuleren.   

 

Peuters/nieuwkomers met beperkte kennis van de Nederlandse taal vallen onder doelgroep 2 of 

doelgroep 3a. 

                                                                                                                      

Doelgroep 3b: Peuters van 2,5 tot 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand, anders dan 

spraak/taal  

Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die een achterstand laten zien in de ontwikkeling, anders dan 

spraak/taal, en waarvan de jeugdgezondheidszorg of consulenten van de gemeente Doetinchem het 

van belang vinden dat de peuter extra dagdelen naar de peuteropvang gaat. 

      

Ouders melden hun kind eerst aan voor de twee reguliere dagdelen en betalen daar een 

inkomensgerelateerde ouderbijdrage voor. 

De gemeentelijke consulenten en de jeugdgezondheidszorg indiceren voor de extra dagdelen. 

 

Deze doelgroeppeuters krijgen van de gemeente Doetinchem twee extra dagdelen peuteropvang 

aangeboden. De kosten hiervan zijn voor de gemeente Doetinchem. Aan ouders wordt commitment 

gevraagd voor inzet ten behoeve van hun kind.     

 

Doelgroep 3c:  Peuters van 2 tot 2,5 jaar met een ontwikkelingsachterstand 

 

Kinderen in de leeftijd van 2 tot 2,5 jaar die een achterstand laten zien in de ontwikkeling en waarvan 

de jeugdgezondheidszorg of consulenten van de gemeente het van groot belang vinden dat de peuter 

al eerder naar de peuteropvang gaat. Er wordt verwacht dat de ontwikkeling door vervroegde 

plaatsing gestimuleerd wordt. 

 

Ouders melden hun kind aan voor de twee reguliere dagdelen en betalen daar een 

inkomensgerelateerde ouderbijdrage voor. 

De gemeentelijke consulenten en de jeugdgezondheidszorg indiceren voor extra dagdelen. 

 

Mocht de peuter op bij het bereiken van de leeftijd van 2,5 jaar nog een ontwikkelingsachterstand 

hebben, dan kan het tot een andere doelgroep gaan behoren. 

Aan ouders wordt commitment gevraagd voor inzet ten behoeve van hun kind.    

 

Doelgroep 3d:    Peuters van 2 tot 4 jaar met een sociaal medische Indicatie (SMI)  

Peuteropvang is een voorliggende voorziening en het aanbieden van extra dagdelen kan uit oogpunt 

van preventie voldoende zijn voor de peuter met de indicatie SMI. 

 

Een sociaal medische indicatie wordt afgegeven wanneer er in het gezin sprake is van ernstige 

problemen op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied. Dit betreft niet altijd het kind zelf. Extra 

dagdelen kunnen peuter en gezin verder helpen. 

De gemeentelijke consulenten en de jeugdgezondheidszorg indiceren voor de extra dagdelen. 
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Zwaardere voorzieningen, bijvoorbeeld een medisch kinderdagverblijf, een orthopedagogisch 

kinderdagcentrum of ambulante begeleiding, worden pas ingezet als het kind niet binnen de 

peuteropvang kan functioneren. 

 

Ouders melden hun kind eerst aan voor de twee reguliere dagdelen en betalen daar een 

inkomensgerelateerde ouderbijdrage voor. 

 

Deze doelgroeppeuters krijgen van de gemeente Doetinchem twee extra dagdelen peuteropvang 

aangeboden. De kosten hiervan zijn voor de gemeente Doetinchem. Aan ouders wordt commitment 

gevraagd voor inzet ten behoeve van hun kind.     

 

Tevens wordt gezocht naar de mogelijkheid peuters met een indicatie die extra zorg nodig hebben 

deze zorg binnen de peuteropvang te bieden. Dit kan uit verschillende vormen bestaan en wordt 

verder uitgewerkt. 

 

Maximaal aantal plaatsen (extra dagdelen) voor de doelgroepen 3a t/m 3c:  

50 plaatsen, gerelateerd aan de signalen uit het veld. 

 

Geen maximum plaatsen te bepalen voor doelgroep 3d 

Het is niet mogelijk om vooraf aan te geven hoeveel peuters op basis van een SMI-indicatie in 

aanmerking komen voor extra dagdelen. Dit aantal wisselde in de afgelopen jaren van 1 tot 5. 

 

Coördinatie door de gemeente Doetinchem. 

Coördinatie van plaatsing van doelgroeppeuters en beoordeling van de indicaties valt onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 

Meerdere peuters op één doelgroepplaats. 

Omdat peuters gedurende een kalenderjaar instromen in de peuteropvang en weer uitstromen als zij 

4 jaar worden, kunnen er in een kalenderjaar regelmatig meerdere peuters op één doelgroepplaats 

geplaatst worden. 

  

Beëindiging van het gebruik van extra dagdelen door doelgroeppeuters. 

Voor alle doelgroeppeuters geldt dat de extra dagdelen komen te vervallen als de peuter het 

gewenste ontwikkelingsniveau heeft bereikt. 
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Toelichting beleid Peuteropvang in Doetinchem vanaf 2017 

 

 

Inleiding 

In mei 2011 heeft de gemeenteraad het nieuwe beleid peuteropvang vastgesteld. Hierbij is het 

onderwijsachterstandenbeleid (OAB) betrokken. In 2013 is het beleid peuteropvang 

door de raad geëvalueerd en is besloten het beleid, aangevuld met ervaringen en ontwikkelingen, 

voort te zetten. 

Na weer enkele jaren ervaring en ontwikkelingen blijven de kaders uit 2011 leidend, aangevuld met  

doorontwikkelingen in de jaren t/m 2016. Deze ontwikkelingen, gericht op inhoud en het kwalitatieve 

basisniveau, zijn in de VVE-werkgroep besproken en vastgelegd.  Per 2017 worden er extra 

doelgroepen in het beleid opgenomen. 

 

De gemeente Doetinchem ziet het als taak alle peuters van 2,5 tot 4 jaar naar een voorschoolse 

voorziening te leiden. 

Er zal in 2017 een gemeentelijke campagne opgestart worden om de peuteropvang nog verder onder 

de aandacht te brengen van de inwoners van de gemeente Doetinchem. 

Kaders van het beleid peuteropvang 2011 

- Peuteropvangorganisaties en moeten voldoen aan de eisen uit de Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen, o.a. 2 beroepskrachten per groep van maximaal 16 peuters (sinds 

2015, voorheen 14). 

- Ouders hebben vrije keuze voor organisatie en locatie. 

- De gemeente Doetinchem subsidieert alleen de plaatsen voor peuters waarvan de ouders geen 

kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen. 

- De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en volgt de ouderbijdrage voor kinderdagopvang. 

- Alle peuters krijgen activiteiten aangeboden volgens het VVE-programma ‘Startblokken van 

Basisontwikkeling’. 

- VVE-doelgroeppeuters krijgen een extra 3e en 4e dagdeel peuteropvang aangeboden welke 

volledig door de gemeente Doetinchem gesubsidieerd worden. 

- VVE-doelgroeppeuters worden door het consultatiebureau geïndiceerd voor het extra 3e en 4e 

dagdeel. 

- Ouders van VVE-doelgroeppeuters krijgen ondersteuning aangeboden. 

- Alle organisaties die peuteropvang uitvoeren kunnen (aanvullende) subsidie voor reguliere 

peuterplaatsen en VVE-plaatsen aanvragen als zij aan de voorwaarden van uitvoering voldoen. 

- De hoogte van de subsidie is op gebaseerd het aantal aangevraagde plaatsen, de vastgestelde 

kostprijzen en de minimale ouderbijdrage. 

- Organisaties bieden per jaar 40 weken peuteropvang aan, gelijk aan de schoolweken 
 

Landelijke ontwikkelingen 

Minister Asscher heeft in april 2016 aangekondigd per 2017 landelijk 10 miljoen euro beschikbaar te 

stellen om alle peuters van 2,5 tot 4 jaar gebruik te kunnen laten maken van een voorschoolse 

voorziening.  Dit bedrag loopt in 5 jaar op naar 60 miljoen euro.  Op dit moment is het nog niet 

duidelijk welk bedrag de gemeente Doetinchem hiervan gaat ontvangen en of er een uitname uit het 

gemeentefonds plaats zal vinden.  Van uitname was sprake bij aankondiging van deze financiële 

middelen voor deelname door alle peuters.  In de begroting 2017 zullen deze gegevens opgenomen 

worden. 

In 2011 waren we een van de eerste gemeenten die peuteropvang onder de ‘Wet kinderopvang en 

kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ (Wkkp) aan gingen bieden. Nu gebeurt dit in vele gemeenten in 

Nederland.  Net als bij de gemeente Doetinchem blijkt dat de combinatie van inzet van 

kinderopvangtoeslag en aanvullende subsidie door de gemeente deze voorschoolse voorziening 

betaalbaar houdt. 
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Subsidie en kostprijzen 

De kostprijs van een peuterplaats is het bedrag per peuterplaats (2 dagdelen van 3,5 uur gedurende 

40 weken) welke jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld wordt. Op 

deze kostprijs wordt de subsidie van de gemeente Doetinchem aan de organisaties gebaseerd. 

 

De berekening van de kostprijs voor Doetinchem is gebaseerd op de kostprijsberekening van de MO- 

groep. Jaarlijks wordt de landelijke uurprijs van de kinderopvang gevolgd. Deze landelijke uurprijs 

wordt vastgesteld door het ministerie. 

 

In Doetinchem betalen alle ouders voor de reguliere peuteropvang, het 1e en het 2e dagdeel, een 

inkomensafhankelijke bijdrage. Zo betaalt iedere ouder, of men nu gebruik maakt van een 

gesubsidieerde plaats of kinderopvangtoeslag krijgt, een op dezelfde grondslagen gebaseerde 

ouderbijdrage.  

 

Wanneer ouders kinderopvangtoeslag ontvangen verleent de gemeente Doetinchem geen subsidie. 

Wanneer ouders aan de peuteropvangorganisatie aan kunnen tonen dat zij geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag mag de organisatie subsidie inzetten als aanvulling op de inkomensafhankelijke 

ouderbijdrage,  maximaal tot de vooraf vastgestelde kostprijs. Dit geldt alleen als ouders en peuters 

inwoners van de gemeente Doetinchem zijn. 

 

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de peuteropvangorganisaties.  

De organisaties kunnen bijvoorbeeld aan ouders extra uren voor extra kosten aanbieden of zelf de 

uurprijs aanpassen. Dit is niet van invloed op de subsidie voor een peuterplaats waarvan de kostprijs 

door het college voorafgaand aan het kalenderjaar is vastgesteld.  

 

Als een organisatie voor een kalenderjaar subsidie aanvraagt baseert zij zich op de te verwachten 

plaatsingen van peuters.  Vaststelling van de subsidie vindt na afloop van het kalenderjaar plaats.  

Daarbij worden de door de organisatie ontvangen inkomensafhankelijke ouderbijdragen met de 

subsidie van de gemeente Doetinchem verrekend.  De minimale ouderbijdrage wordt als uitgangspunt 

genomen bij de verlening van subsidie. 

Voorafgaand aan de subsidieverlening toetst de gemeente de werkwijze van de aanvragende 

organisatie. 

 

Het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 

Het landelijk onderwijsachterstandenbeleid heeft als doel te voorkomen dat kinderen een 

leerachterstand oplopen.  In het OAB is opgenomen dat kinderen al vanaf de peuterleeftijd moeten 

kunnen deelnemen aan programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) om zo te 

voorkomen dat kinderen met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen.   

Er worden meestal voor vier tot zes jaar geoormerkte rijksmiddelen per gemeente vastgesteld om de 

doelgroep VVE te kunnen ondersteunen.  De periode 2011 – 2014 is verlengd tot einde 2017. 

 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Doetinchem 

VVE heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen door aanscherping van wet- en regelgeving. 

Tijdens de lopende beleidsperiode heeft de Inspectie van het Onderwijs in alle gemeenten onderzoek 

gedaan naar het beleid en de uitvoering van VVE.   

Het inspectierapport over Doetinchem (2012) gaf een aantal verbeterpunten.  Vanaf dat moment is er 

een intensief traject ingezet om de verbeterpunten met betrekking tot zowel beleid als uitvoering van 

VVE op het gewenste niveau te brengen.  Dat niveau is bereikt. 

 

De VVE-werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van peuteropvang, basisscholen, 

jeugdgezondheidszorg en andere betrokkenen en onder regie van de gemeente, werkte aan de 

verbeterpunten en oplossingen en bouwt nu doorlopend verder aan de uitvoering van het beleid.  

Enerzijds n.a.v. de wet- en regelgeving en eisen van de Inspectie voor het Onderwijs, anderzijds met 

specifieke Doetinchemse wensen. Zij heeft de afgelopen jaren ook de concrete uitvoering besproken 
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en aangepast waar nodig.  Besluiten zijn ter accordering voorgelegd aan de LEA (nu DJO – 

Doetinchems Jeugd Overleg). 

De indicatoren van de Inspectie voor het Onderwijs zijn geïmplementeerd, pedagogisch 

medewerkers hebben hun professionaliteit d.m.v. diverse opleidingen verhoogd en ouders worden 

betrokken en ingezet bij de ontwikkeling van hun kind. Ouders van doelgroeppeuters tekenen een 

intentieverklaring met betrekking tot deze inzet. 

In 2016/2017 worden de resultaatafspraken nader uitgewerkt en in het najaar van 2016 starten de 

pedagogisch medewerkers met de opleiding planmatig en opbrengstgericht werken.  

In de VVE-werkgroep zijn tevens concrete afspraken gemaakt met de jeugdgezondheidszorg (JGZ).   

De JGZ motiveert tijdens de consultatiebureaubezoeken alle ouders om hun peuter naar een 

voorschoolse voorziening te brengen en zorgt voor monitoring.  In de VVE-werkgroep worden de 

bevindingen besproken en de afspraken aangepast waar nodig. 

Zo is in 2015 afgesproken dat de JGZ in haar registratiesysteem de vraag naar het bezoeken van 

voorschoolse voorzieningen van alle peuters opneemt.  Eind 2015 was het systeem hierop ingericht 

en is dit gestart. 

 

In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid heeft de gemeente Doetinchem de verplichting 

gekregen om per jaar minimaal 69 VVE-doelgroeppeuters gedurende vier dagdelen of 10 uur per 

week VVE aan te bieden.  U heeft in 2011 gekozen voor 4 dagdelen. Dit wordt nog steeds van harte 

ondersteund door de professionals.  

Het aantal van 69 VVE-doelgroeppeuters is door de inspectie berekend naar aanleiding van het aantal 

basisschoolleerlingen in groep 1 en 2 met een leerlinggewicht.  De gewichtenregeling in het 

basisonderwijs is het uitgangspunt voor de bepaling van het aantal VVE-doelgroeppeuters. 

Uit het rapport van de inspectie: “Op grond van gegevens van DUO (op teldatum 1 oktober 2011) zijn er 

in totaal 92 kinderen in groep 1 en 2 met een leerlinggewicht. De inspectie verwacht dat er voor driekwart 

van het aantal 4- en 5-jarigen met een leerlinggewicht  VVE-plaatsen bekostigd worden. Dit zijn 69 plaatsen.”   

In Doetinchem betalen de ouders een inkomensgerelateerde ouderbijdrage voor het 1e en 2e dagdeel 

peuteropvang en krijgen VVE-doelgroeppeuters een 3e en 4e dagdeel (VVE-plaats) aangeboden door 

de gemeente. 

De Inspectie voor het Onderwijs heeft verzocht jaarlijks 69 VVE-plaatsen te reserveren voor VVE-

doelgroeppeuters.  Dit gebeurt sinds 2014 en heeft tot resultaat gehad dat gedurende 2015 zelfs 88 

VVE-doelgroeppeuters gebruik konden maken van een 3e en 4e dagdeel.  Allen voldeden zij aan de 

doelgroepdefinitie. 

Ouderbetrokkenheid voor ouders van VVE-doelgroeppeuters is een verplichting in de regelgeving.  

De vormgeving bepaalt de gemeente zelf.  Tot 2015 werd ouderbetrokkenheid vormgegeven door één 

professional.  In de loop van de jaren werd het aantal te bezoeken ouders steeds groter en voldeed 

deze werkwijze niet meer. 

 

Sinds 2015 worden alle ouders van VVE-doelgroeppeuters begeleid door een pedagogisch 

medewerker van de locatie waar hun kind naar toe gaat. Gedeeltelijk gebeurt dit in groepsverband op 

de locatie, gedeeltelijk bij de ouders thuis.  Met de eerste Speelschakels is een traject m.b.t.  

aansluiting bij de VVE-methode ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ doorlopen.   

Organisaties hebben binnen het kader ’ouderbetrokkenheid door inzet van de Speelschakel’  de 

vrijheid de werkwijze naar eigen inzicht vorm te geven. Zij leggen hierover verantwoording af aan de 

gemeente Doetinchem. Borging van deze functie is sinds 2015 de verantwoordelijkheid van de 

peuteropvangorganisaties. 

 

Net als de gemeente leggen ook de peuteropvangorganisaties die VVE uitvoeren verantwoording af 

aan de Inspectie voor het Onderwijs. 
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Opleidingen 

Iedere organisatie in Doetinchem die peuters begeleidt en subsidie wil ontvangen wordt vanuit de 

gemeente Doetinchem verplicht het VVE-programma ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ aan te 

bieden.   

Ook is er in de VVE-werkgroep unaniem besloten met de kindvolgsysteem OVM te werken en zijn 

een aantal pedagogisch medewerkers hierin opgeleid.  

Deze unanieme keuze houdt in dat het OVM als standaard voor VVE-locaties is gaan gelden en de 

organisaties de methode borgen in hun werkwijze. 

 

De pedagogisch medewerkers die in 2014 en 2015 in dienst waren van de peuteropvangorganisaties 

of van organisaties die van plan waren het beleid van de gemeente Doetinchem uit te gaan voeren 

hebben de taalscholing 2F/3F aangeboden gekregen. In 2015 hebben de deelnemers allen het 

certificaat gehaald. 

Sinds die tijd zijn de peuteropvangorganisaties die VVE willen aanbieden zelf verantwoordelijk voor 

het op peil houden van het gewenst taalniveau. 

 

Bij het aanbieden van de eenmalige opleidingen is aangegeven dat er geen rechten ontleend kunnen 

worden voor het opleiden van volgende/nieuwe pedagogisch medewerkers binnen de organisaties.  

Binnen de opleiding voor pedagogisch medewerkers wordt sinds een paar jaar extra aandacht 

besteed aan taalniveau en VVE-methoden.   

 

In de wet- en regelgeving wordt aan uitvoerende organisaties de eis gesteld tot het maken van een 

opleidingsplan en de uitvoering hiervan.  De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor op de juiste 

wijze opgeleide medewerkers. 

 

Onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2017 

In het voorjaar van 2016 is bekend geworden dat er nog geen nieuw landelijke 

onderwijsachterstandenbeleid ingevoerd gaat worden. De huidige periode loopt in ieder geval nog 

door tot einde 2017.  Wel wordt op het subsidiebedrag met ingang van 2017 een korting van 2,8% 

doorgevoerd. 

 

Het geoormerkte budget onderwijsachterstanden wordt in 2017 volledig ingezet te behoeve van VVE-

doelgroeppeuters. 

 

Aanvullende uitgangspunten op de kaders 2011 zoals vastgesteld binnen de VVE-werkgroep 

- Peuteropvangorganisaties die subsidie van de gemeente Doetinchem ontvangen moeten aantonen 

dat er minimaal één pedagogisch medewerker met het certificaat ‘Startblokken van 

Basisontwikkeling’ op een groep staat en dat de tweede pedagogisch medewerker of gestart is met 

de opleiding of aantoonbaar aangemeld is voor een opleiding die op de kortst mogelijke termijn 

start. 

- Peuteropvangorganisaties die doelgroeppeuters plaatsen borgen de volgende methoden en 

werkwijzen naast de basismethode ‘Startblokken van Basisontwikkeling’: 

OVM – kindvolgsysteem 

  Speelschakel           

Taalniveau 2F/3F 

Planmatig en opbrengstgericht werken 

- Van iedere organisatie die subsidie voor VVE-taken ontvangt of er nauw bij betrokken is, 

bijvoorbeeld i.v.m. indicering of de doorgaande lijn,  moet minimaal één vertegenwoordiger 

deelnemen aan de VVE-werkgroep. 

- Afspraken die vastgelegd worden in de VVE-werkgroep en geaccordeerd worden door het 

Doetinchems Jeugd overleg zijn aanvullend op het geldende beleid.  

- Peuteropvangorganisaties die doelgroeppeuters plaatsen houden de vereiste informatie uit de VVE-

indicatoren m.b.t. de uitvoering actueel en leggen hierover verantwoording af aan de gemeente 

Doetinchem, de Inspectie van het onderwijs en aan de GGD. 

- De gemeente Doetinchem legt m.b.t. het beleid  VVE verantwoording af aan de Inspectie voor het 

onderwijs. 
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- Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders de volgende informatie vast: 

De kostprijzen voor reguliere peuterplaatsen en plaatsen voor de diverse doelgroepen 

     De aantallen per doelgroep 

     De ouderbijdragetabel voor het komende jaar. 

     De uitvoeringsregels. 

 

Nieuwe doelgroepen 

Er is in de afgelopen jaren door de jeugdgezondheidszorg, de buurtcoaches, de consulenten jeugd, de 

pedagogisch medewerkers in de peuteropvang en de integrale vroeghulp geconstateerd dat er 

groepen peuters zijn waarvoor extra dagdelen peuteropvang ook zeer gewenst zijn. Binnen het nu 

geldende beleid voor peuteropvang en het onderwijsachterstandenbeleid is hier echter geen rekening 

meegehouden.  

 

Deze constatering en het gegeven dat er minder inzet van het budget peuteropvang voor de reguliere 

peuterplaatsen nodig is maakt dat er ruimte ontstaat om aanvullende doelgroepen extra dagdelen 

peuteropvang te kunnen bieden. Deze doelgroepen staan beschreven in het beleid peuteropvang 

2017. 

 

Toezicht door de GGD op peuteropvang onder de Wet kinderopvang 

Naast het toezicht van de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid door de Inspectie van het 

Onderwijs voert de GGD inspecties uit op de eisen van de Wet kinderopvang. 

Iedere locatie waar peuteropvang wordt uitgevoerd, evenals alle andere locaties met soorten 

kinderopvang, wordt door de GGD beoordeeld op het voldoen aan de eisen uit de Wet 

kinderopvang. De locaties worden jaarlijks bezocht en beoordeeld.  

 

 

 


