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Inleiding 
De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) die in 2010 is ingevoerd, heeft 
tot doel de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van 
peuterspeelzalen te verbeteren. Uitgangspunt van deze wet is onder andere dat 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op een lijn worden gebracht (harmonisatie), 
waardoor er één landelijk kwaliteitskader ontstaat voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 
In het kader hiervan wil het Rijk dat er ook één financieringsstructuur voor werkende ouders 
komt, die uiterlijk 1-1-2018 van toepassing wordt. Door deze ontwikkeling is het nodig om de 
aanvullende regels voor de subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk in Woudenberg aan te 
passen. De regels zijn een aanvulling op de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente 
Woudenberg. 

In dit advies Is eerst beschreven hoe de subsidiëring in Woudenberg nu is en hoe de 
financieringsstructuur eruit ziet die het Rijk voor ogen heeft. Daarna volgt het advies over de 
aanpassing van de subsidieregels binnen de eisen die het Rijk stelt aan de harmonisatie. 

Huidige situatie 
Om te stimuleren dat kinderen goed worden voorbereid op de basisschool, subsidieert de 
gemeente het peuterspeelzaalwerk en de voor- en vroegschoolse educatie (WE) voor kinderen 
met een taalachterstand. Aandacht voor de ontwikkeling van peuters in de voorschoolse 
periode helpt peuters om een goede start te maken in het basisonderwijs. Alle ouders (niet-
werkenden, eenverdieners en tweeverdieners) kunnen met hun kind terecht bij de 
peuterspeelzalen. 

Er zijn twee peuterspeelzalen actief in Woudenberg: Protestants Christelijke psz De Ark en de 
openbare psz Eigenwijs (doorstart van SNO Mini's). Deze peuterspeelzalen bieden ook de 
voorschoolse educatie (WE) aan voor kinderen met een taalachterstand. Per reguliere 
peuterspeelzaalplek (kindplaats) subsidieert de gemeente een bedrag van €437,-. De ouders 
betalen zelf jaarli jks €715,-(ouderbijdrage). Er zijn per peuterspeelzaal 8 W E plaatsen (16 
totaal). Per WE-plaats is een bedrag van €3.000, beschikbaar. 

Daarnaast zijn er in Woudenberg twee kinderdagverblijven (Happy Kids en Bijdehandjes). 
In de regel maken tweeverdieners gebruik van deze vorm van opvang. Zij kunnen hiervoor 
kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen bij de Belastingdienst. De kinderdagverblijven 
ontvangen geen subsidie van de gemeente. 

Nieuwe situatie 
Het kabinet wil het verschil tussen de kinderopvang en peuterspeelzalen verkleinen. Op het 
moment dat peuterspeelzalen voldoen aan de kwaliteitseisen voor kinderopvang, kunnen ze 
zich omvormen tot peuteropvang. Deze omvorming moet uiterlijk 1 januari 2018 zijn 
gerealiseerd, maar kan ook eerder. Na deze omvorming krijgen werkende ouders die gebruik 
maken van peuteropvang, ook recht op KOT (via de Belastingdienst). Volgens het rijk 
stimuleert het gelijktrekken van de financiering een eerlijker speelveld tussen kinderopvang en 
peuterspeelzalen en wordt de keuzevrijheid van ouders vergroot. Het rijk ziet dit als een 
vereenvoudiging ten opzichte van het huidige stelsel. Werkende ouders kunnen dan terecht bij 
beide voorzieningen, zonder dat er een onderscheid bestaat in kwaliteitseisen en 
financieringsstructuur. 

Onder werkende ouders worden niet alleen tweeverdieners verstaan. Ook de volgende ouders 
komen voor KOT in aanmerking: 
• Als één van beide ouders werkt en de ander studeert of een inburgerings- of 

integratietraject volgt; óf 
• Een alleenstaande ouder die werkt, studeert, een inburgerings- of integratietraject volgt. 

De gemeente blijft (financieel) verantwoordelijk voor ouders die niet in aanmerking komen 
voor KOT. 
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Vanuit financieel oogpunt kunnen de kinderopvang en de peuteropvang te maken met vier 
groepen ouders. 

Type ouders Ouders van peuters met 
taalachterstand die gebruik 
maken van W E 

Ouders van peuters zonder 
taalachterstand 

Ouders die geen recht hebben 
op KOT (eenverdieners of 
beide ouders geen werk) 

A B 

Ouders met recht op KOT 
(tweeverdieners) 

C D 

A. 
B. 
C. 

D. 

Deze ouders zijn aangewezen op de gemeente voor financiering van een kindplek en we . 
Deze ouders zijn aangewezen op de gemeente voor de financiering van een kindplek. 
Deze ouders (tweeverdieners) hebben voor l e en 2 e dagdeel WE recht op KOT via de 
Belastingdienst. Daarnaast zijn ze aangewezen op de gemeente voorfinanciering van 3 e en 4 e 

dagdeel WE. 
Deze ouders (tweeverdieners) hebben recht op KOT via de Belastingdienst. 

Financieringsstructuur 
De bijdrage die het Rijk voor haar rekening neemt voor ouders met recht op KOT ziet er als 
volgt uit. Het fiscaal maximum van de uurprijs van de Belastingdienst is in 2017 bepaald op 
€7,18. Tot dat bedrag hebben ouders recht op een tegemoetkoming. De bijdrage vanuit het 
Rijk is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Voor tweeverdieners met een minimum 
inkomen (€18.200) neemt het rijk 94% van de kosten voor haar rekening. De rijksbijdrage is 
aflopend. Voor ouders met een inkomen van €70.001 per jaar, is de rijksbijdrage 45,3%. 
Aanbieders van kinder- en peuteropvang kunnen zel fde ouderbijdrage bepalen. Als dit op 
basis van de belastingtabel gebeurt, is de ouderbijdrage voor minimuminkomens €103,39 op 
jaarbasis, en voor €70.001 of meer op €1.536,98. 

Centrale vraag 
Hoe vult de gemeente de aanvullende regels voor de subsidiering van de peuteropvang in 
binnen de eisen die het Rijk stelt aan de harmonisatie. 

Beoogd resultaat (wat) 
Een toegankelijk en betaalbaar aanbod aan voorschoolse voorzieningen zodat alle peuters in 
Woudenberg een leerprogramma kunnen volgen waarbij de ontwikkeling van het kind voorop 
staat en kinderen met een taalachterstand W E kunnen volgen. 

Kader 
Wet OKE (2010) 
Wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 
Wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk. 
(Beide wetsvoorstellen zijn op 21-2-2017 aangenomen in de Tweede Kamer. Ze gaan nu voor 
instemming naar de Eerste Kamer.) 
Diverse kamerbrieven over de Wet OKE 
Algemene subsidieverordening gemeente Woudenberg 

Argumenten 
1. Niet aanpassen is geen optie: 
Laten zoals het is strookt niet met het rijksbeleid om het verschil tussen kinderopvang en 
peuterspeelzalen te verkleinen. Bovendien ontstaat er dan tussen ouders met en zonder 
KOT een ongelijke situatie omdat de eigen bijdrage voor ouders zonder KOT dan 
waarschijnlijk hoger ligt. Ouders zonder KOT kunnen hierdoor 'afhaken' terwijl we met de 
peuteropvang juist kinderen van deze ouders willen bereiken. 

2. Alleen kindplekken van ouders zonder recht op KOT in de peuteropvang worden 
gesubsidieerd door de gemeente met een maximum van twee dagdelen van 3 uur: 
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Tweeverdieners die gebruik maken van de peuteropvang kunnen na omvorming KOT 
aanvragen bij de belastingdienst (groep D in de tabel). Dan is het niet meer nodig om de 
plekken die deze groep inneemt vanuit de gemeente te subsidiëren. 
De meeste gemeenten kiezen de variant om maximaal twee dagdelen van 3 uur te 
financieren voor ouders die geen recht hebben op KOT. Als ouders meer dagdelen willen 
afnemen, komen die voor eigen rekening. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de eis 
van het rijk om voorschools aanbod te organiseren binnen de financiële mogelijkheden van 
de gemeenten. 

3. Inkomensafhankelijk maken doet meer recht aan draagkracht: 
Nu betalen alle ouders allemaal dezelfde ouderbijdrage, ongeacht hun inkomen. Door de 
koppeling aan het inkomen wordt er meer recht gedaan aan de draagkracht van de ouders. 
Dit is in lijn met het rijksbeleid. Het is wel de bedoeling om de ca. 60 inkomenscategorieën, 
die de belastingdienst hanteert voor de gemeentelijke subsidie, terug te brengen tot een 
hanteerbaar aantal. 

4. De aanbieders van peuterspeelzaalwerk vooraf geld uit te keren op basis van een 
vastgesteld aantal plekken en daarbij uitgaan van de laagste inkomenscategorie en 
achteraf een afrekening te maken op basis van de daadwerkelijk ingevulde plekken en 
de inkomens van de ouders zonder recht op KOT. 

Het aanbod In Woudenberg is verhoudingsgewijs niet zo groot. Door vooraf te financieren 
hebben de aanbieders meer financiële zekerheid. Door uit te gaan van de laagste 
inkomenscategorie, is de subsidie in ieder geval voldoende. Achteraf vindt dan de 
afrekening plaats op aantal plekken en ouderbijdrage. 

5. Afname plekken door gemeente voor ouders zonder recht op KOT baseren op huidige 
situatie binnen de peuterspeelzalen: 

Psz Eigenwijs heeft aangegeven dat ongeveer de helft van de ouders tweeverdieners zi jn. 
De Ark schat in het om 10% van de ouders gaat. Afname van de plekken worden op basis 
van deze inschattingen berekend. Budget dat nog over is, wordt ingezet voor ouders 
zonder recht op KOT, die zich in de loop van het jaar zich aanmelden. De subsidieregeling 
staat ook open voor aanbieders van kinderopvang. Tussendoor wordt gemonitord om te 
bepalen of het budget toereikend is. In het jaar na de omvorming wordt duidelijk of de 
aannames moeten worden bijgesteld. 

6. Dagdeel 3 en 4 subsidiëren voor ouders met VVE-doelgroepkinderen en recht op KOT 
(groep C): 

Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van voldoende aanbod van w e van 
goede kwaliteit voor alle doelgroepkinderen en behouden hiervoor de benodigde middelen 
(gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab). 
VVE-doelgroep kinderen volgen 4 dagdelen W E . Tweeverdieners met W E -
doelgroepkinderen hebben recht op KOT voor de eerste twee dagdelen (groep C). De 
financiering van dagdelen 3 en 4, komen dan voor rekening van de gemeente. Het gaat 
dan om €1.500 per plek. 
Voor de groep ouders met WE-doelgroepkind die geen recht hebben op W E (groep A), is 
het advies om alle 4 dagdelen door de gemeente te laten subsidiëren, zoals nu ook het 
geval is. Het subsidiebedrag per plek is dan. €3.000. 

Duurzaamheid 
• People: doorgaande leerlijn voor alle kinderen in Woudenberg. 
• Pro f i t : betaalbaar peuteropvang en W E in Woudenberg. 

Draagvlak 
De nieuwe subsidieregels vragen een andere financieel-administratieve werkwijze van de 
peuterspeelzalen. Zodra zij zijn omgevormd krijgen ze vanuit financieel oogpunt te maken met 
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verschillende groepen ouders en subsidiebijdragen vanuit rijk én gemeente. Daarom zijn we 
halverwege 2016 met de peuterspeelzalen in gesprek gegaan over de veranderende 
financieringsstructuur en de nieuwe subsidieregels. Adviesbureau Oberon is gevraagd om op 
basis hiervan een doorberekening te doen voor de peuterspeelzalen, vóór en na harmonisatie, 
zodat de peuterspeelzalen weten waar ze aan toe zijn. 
De subsidieregeling is toegankelijk voor alle aanbieders van voorschoolse voorzieningen die 
voldoen aan de kwaliteitseisen. In het overleg over de Lokale Educatieve Agenda (LEA) is 
daarom gemeld dat dit traject loopt en de deelnemers ontvangen de aanvullende 
subsidieregels. De kinderopvangorganisaties maken deel uit van de LEA. 

Beoogd resultaat (hoe) 

Aantal kinderen op de peuteropvang en dat W E volgt in Woudenberg. 

Financiële consequenties 

De verwachting is dat de begroting toereikend is voor de uitvoering van de subsidieregels.  

Benodigde subsidie 
Aantal kinderen 
peuterspeelzaal 

Waarvan ouders zonder 
recht op KOT (inschatting 
psz) 

Subsidie (ca. €1.050 per 
plek op basis van laagste 
inkomenscategorie) 

48 Eigenwijs 24 (50%) €25.200 
52 De Ark 47 (90%) €49.350 

Totaal €74.550 

Aantal WE-plekken: 16x €3.000=€48.000 

Beschikbaar budget in begroting voor peuterspeelzaalwerk en oab/WE (kostenpost 648002) 
2017 2018 2019 2020 

€141.462 €133.875 €140.445 €147.015 

Risico's: 
Omdat ouders op dit moment geen inkomensverklaring hoeven af te geven, is niet 100% 
inzichtelijk hoeveel plekken er na omvorming tot peuteropvang niet in aanmerking komen 
voor KOT en dus gesubsidieerd worden door de gemeente. Pas ongeveer een jaar na 
omvorming kunnen we zien of de inschatting klopt. De berekening van ouders zonder KOT 
kan positiever maar ook negatiever uitpakken. 

- Het goab-budget voor 2018 wordt in zijn geheel herijkt. Dit kan positief of negatief 
uitpakken. De verwachting is dat er meer geld beschikbaar komt voor de kleine(re) 
gemeenten . 

- In 2018 ontvangen we per saldo ca. €8.000 minder voor peuterspeelzaalwerk. 
Het Rijk heeft berekend dat 60% van ouders die gebruik maken van het reguliere 
peuterspeelzaalwerk onder de tweeverdieners vallen. Na omvorming tot peuteropvang 
neemt het Rijk de bijdrage aan deze ouders voor haar rekening. Vanuit dit oogpunt zorgt 
dit voor een besparing op de financiering van peuteropvang voor gemeenten, maar heeft 
het Rijk extra uitgaven aan kinderopvangtoeslag. Daarom wordt vanaf 1-1-2018 de 
decentralisatie-uitkering in het kader van de Wet Oké stopgezet (gemeentefonds). Voor 
Woudenberg gaat het om een bedrag van €27.298,50. Het idee achter deze berekening 
gaat niet op voor de gemeente Woudenberg omdat de gemeentelijke subsidiebijdrage per 
kindplaats omhoog gaat. Daarnaast is de inschatting dat het percentage van 60% van 
ouders met KOT in Woudenberg lager ligt. 
Of dit voor problemen zorgt, hangt af van hoe de herijking van het goab-budget uitpakt en 
hoeveel ouders er niet in aanmerking komen voor KOT. 

- Diverse partijen (ministerie van SZW, BOinK, de Brancheorganisatie Kinderopvang, CNV 
Zorg en Welzijn, FNV Zorg en Welzijn en MOgroep) hebben het Akkoord Innovatie en 
Kwaliteit Kinderopvang ondertekend. De maatregelen die hieruit voortkomen leiden per 
saldo tot hogere kosten voor de kinderdagopvang. Deze wijziging in de kosten voor 
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organisaties wordt door het ministerie van SZW vertaald in een evenredige aanpassing van 
de maximum-uurprijzen voor de kinderdagopvang per 2018. 

Aanpak/uitvoering 
Het gaat hierbij om aanvullende subsidieregels op de Algemene Subsidie Verordening (ASV). 
In de ASV wordt een verwijzing naar deze regels opgenomen. 

De aanvullende subsidieregels op het gebied van voorschoolse voorzieningen is een 
verantwoordelijkheid van het college. Het collegebesluit gaat ter kennisname naar de raad, de 
adviesraad Sociaal Domein en de deelnemers van de LEA. De beleidsregels worden 
gepubliceerd. Omdat het over een nieuwe situatie gaat, worden de regels over een jaar 
geëvalueerd. Met de peuterspeelzalen wordt besproken hoe de ouders worden geïnformeerd en 
welke rol de gemeente daarbij kan spelen. 

Na omvorming van de peuterspeelzalen tot peuteropvang wordt er gemonitord hoe de 
uitputting van het budget is. Na een jaar vindt er een evaluatie plaats. 

Conclusie 
De gemeente wil de aanvullende regels voor subsidiering van het peuterspeelzaalwerk 
aanpassen zodat die beter aansluiten bij de financieringsstructuur van het rijk. 

Communicatie 
De aanvullende regels worden gepubliceerd en er wordt een persbericht verstuurd over de 
nieuwe regels. De aanvullende regels gaan ter kennisname naar de raadscommissie en de 
Adviesraad Sociaal Domein. 

Bijlage 
Nadere subsidieregels peuteropvang en WE 
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Nadere subsidieregels peuteropvang en W E (na harmonisatie) 

Doel: 

Regulier peuterspeelzaalwerk 
Het verlenen van subsidie om peuterspeelzalen in stand te houden, waar de sociale, 
creatieve en educatieve ontplooiing van jonge kinderen wordt bevorderd. Hierbij kan het 
peuterspeelzaalwerk integraal worden aangeboden met de kinderopvang of separaat. 

W E 
Het verlenen van subsidie om WE-doelgroepkinderen een plaats te geven binnen het 
peuterspeelzaalwerk, welke voldoen aan de wettelijk gestelde eisen én de beleidsnota en 
Uitvoeringsprogramma Wet Oké Woudenberg. 

a. Definities 

Peuteropvang Opvang voor kinderen van 2 en 3 jaar gericht op 
ontwikkelingsstimulering en voorbereiding op de 
basisschool en het in staat stellen van ouders om arbeid en 
zorg te combineren, van minimaal 2 dagdelen met een 
dagdeellengte van maximaal 3 uur per week gedurende 
maximaal 40 weken. 

W E Voor- en vroegschoolse educatie. Opvang voor kinderen 
van 2,3 en 3 jaar waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze activiteiten worden aangeboden 
gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 
op het gebied van rekenen, taal, motoriek en de sociaal-
emotionele ontwikkeling. De voorschoolse educatie wordt 
aangeboden voor 4 dagdelen of 10 uur per week. 

WE-programma Piramide, een erkend programma voor voorschoolse 
educatie gericht op vier ontwikkelingsdomeinen, dat is 
opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies 
van het Nederlands Jeugd Insti tuut. 

Doelgroepkinderen Kinderen die in aanmerking komen voor een W E -
peuterplaats en WE-programma, op indicatie van de 
GGDrU. In Woudenberg wordt de doelgroep aan de hand 
van de volgende criteria bepaald: 
- Taalachterstand in het Nederlands veroorzaakt door 

onvoldoende taalaanbod in het Nederlands; 
- Indicatiestelling aan de hand van profiel W E -

doelgroepkind 
Profiel WE-doelgroepkind: 
Aanvullende criteria die kunnen leiden tot de indicatie 
"doelgroepkind" zi jn: 
- Ontbreken van sociaal netwerk rondom een gezin; 

Zorgtekort (kind krijgt te weinig zorg); 
- Opvoedingsproblematiek; 

Chronische ziekte ouder of kind, of chronische ziekte 
broer/zus van het kind; 
Kwetsbaar gezin (werkloosheid, eenoudergezin, jonge 
moeder); 
Financiële problemen; 

- Ontwikkelingsachterstand/stoornis. 

Voor de uiteindelijke indicatie is de aanwezigheid van  
minimaal twee van genoemde criteria bepalend. Eer dient 



ook rekening te worden gehouden met ontlastende 
factoren, die tegenwicht kunnen bieden. Zorgkinderen 
komen vaak uit gezinnen waar meerdere risicofactoren zich 
opstapelen en de ontlastende factoren niet of nauwelijks 
aanwezig zijn. Het gaat om de verhouding tussen die twee. 
N.B. Volgens de regelgeving is de gemeente vrij in het bepalen van de 
doelgroep voor voorschoolse educatie. De doelgroep van het WE beleid 
zijn kinderen die het risico lopen om taal- of ontwikkelingsachterstanden 
op te lopen. Voortschrijdend inzicht of een verandering in het beschikbaar 
budget kan leiden tot aanpassing van het risicoprofiel. 

Ouder De bloed- of aanverwanten in opgaande lijn of de adoptief-
of pleegouder van een kind dat opgevangen wordt in een 
peuterplaats of VVE-peuterplaats. 

Voorschoolse voorziening Organisatie voor peuteropvang of kinderopvang, die 
ingeschreven staat in het Landelijk Register Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen (LRKP) die werkzaam zijn in de 
gemeente Woudenberg 

Peutersubsidie Een financiële bijdrage van de gemeente in de kosten van 
een peuterplaats bij een voorschoolse voorziening. 

Ouderbijdrage Financiële vergoeding die de ouder(s)/verzorger(s) betalen 
voor de deelname van hun kind aan een peuter- of VVE-
arrangement of kinderopvang 

Kinderopvangtoeslag 
(KOT) 

De tegemoetkoming van de Belastingdienst bedoeld als 
gedeeltelijke bijdrage in de kosten voor in het LRKP 
geregistreerde kinderopvang of peuteropvang. 
- Tweeverdieners;. 
- Als één van beide ouders werkt en de ander studeert of 

een inburgerings- of integratietraject volgt; 
alleenstaande ouder die werkt, studeert, een inburgerings-
of integratietraject volgt. 

Niet-toeslagouder(s) Ouders die geen recht heeft/hebben op de 
kinderopvangtoeslag van de rijksoverheid. 

2. Algemene voorwaarden 
a. Subsidieaanvragen kunnen alleen worden ingediend door een aanbieder van een 

voorschoolse voorziening, die staat Ingeschreven in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en voldoet aan de vereisten uit de wet 
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en de hieruit voortvloeiende 
regelgeving. 

b. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend voor kinderen uit Woudenberg. 
c. De subsidie wordt uitbetaald aan de voorschoolse voorziening waar de ouder gebruik 

van maakt. 
d. De ouders betalen de ouderbijdrage aan de aanbieder van de peuteropvang. 

3. Subsidieaanvraag peuteropvang 
Een aanbieder voor peuteropvang kan subsidie aanvragen voor deelname van een peuter 
aan peuteropvang. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
a. de subsidie geldt alleen voor kindplekken voor ouders zonder recht op 

Kinderopvangtoeslag (KOT) met een maximum van twee dagdelen van 3 uur per 
week voor 40 weken per jaar. 

b. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de belastingtabel voor KOT. Die wordt 
teruggebracht tot de volgende inkomenscategorieën: 

o t /m 25.000 per jaar 94,0% subsidie gemeente 
o 25.001 t /m 35.000 per jaar 89,4% 
o 35.001 t /m 50.000 per jaar 82,0% 
o 50.001 t /m 70.000 per jaar 69,3% 
o Vanaf 70.001 45,3% 



c. De aanbieders van peuteropvang ontvangen vooraf geld op basis van een vastgesteld 
aantal plekken. Afrekening gebeurt achteraf op basis van de daadwerkelijk ingevulde 
plekken en de inkomens/eigen bijdrage van de ouders. 

2. Subsidieaanvraag W E 
Een organisatie voor peuteropvang kan subsidie aanvragen voor deelname van een 
peuter aan W E . Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

a. Alleen kinderen die vallen onder de doelgroepdefinitie en een indicatie hebben die 
door de GGDrU is afgegeven kunnen in aanmerking komen voor een WE-plek. 

b. Voor niet-toeslagouder(s) kan per WE-plek €3.000 worden aangevraagd. 
c. Voor ouder die recht hebben op KOT wordt alleen dagdeel 3 en 4 gesubsidieerd 

voor een bedrag van €1.500. 
d. Er wordt met twee meetmomenten gewerkt in het jaar (1 april en 1 oktober), 

waarbij een marge van 2 kindplaatsen wordt gehanteerd. 
e. De ouders betalen de ouderbijdrage aan de aanbieder van de peuterop. 

3. Verantwoording 
Naast de verplichte verantwoording verwachten we een verantwoording over de volgende 
onderwerpen: 

Aantal kinderen dat gebruik maakt van een peuterspeelzaal; 
Aantal geplaatste doelgroepkinderen; 
Er wordt met twee meetmomenten gewerkt in het jaar (1 april en 1 oktober), waarbij 
een marge van 2 kindplaatsen wordt gehanteerd. 
De inkomens van niet KOT-ouders per plek op basis van de indeling van 3b. 
Het stimuleren van de ouderbetrokkenheid. 
Informatie ten behoeve van het bepalen van het % bereikte doelgroepkinderen; 
Resultaten van de inspecties van de GGD; 
Informatie over de doorgaande lijn consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderopvang 
en basisonderwijs (zoals afstemming en overdrachtsgegevens); 
Een opleidingsplan waarin staat beschreven hoe de kennis en vaardigheden in 
voorschoolse educatie van beroepskrachten worden onderhouden; 
Toepassing van het W E programma Piramide; 
De scholing van pedagogisch medewerkers op Taalniveau 3F. 
Indien nodig kunnen de aanbieders van peuteropvang en W E inzicht geven in de 
gegevens van de ouders die niet in aanmerking komen voor KOT. 


