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Inleiding 

Notitie Uitvoeringsprogramma Wet OKE gemeente Woudenberg 
De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) is op 1 augustus 2010 
inwerking getreden. Op basis van deze wet is de gemeente verantwoordelijk voor de volgende 
vier opdrachten. 
1. Harmonisatie van de kwaliteitseisen voor het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. 
2. Een dekkend, hoogwaardig, (financieel) laagdrempelig aanbod van voorschoolse educatie. 
3. Toezicht en handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen en voorschoolse en 

vroegschoolse educatie (WE). 
4. Het voeren van jaarli jks overleg binnen de gemeente en het maken van afspraken over de 

kernpunten van voor- en vroegschoolse educatie. 
In de bijlage is een notitie opgenomen met de stand van zaken en de recente ontwikkelingen 
op deze vier gebieden. In het kader van de harmonisatie heeft het Rijk bepaald dat er één 
financieringsstructuur voor werkende ouders moet komen, die uiterli jk 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. Hiervoor is een apart 
collegevoorstel opgesteld. 

Kennisnemen van gemeenli jk onderwijsachterstandenbeleid (goab)-budget 2017 
In de Rijksbegroting is met ingang van 2017 €5 miljoen extra opgenomen voor de middelgrote 
en kleine goab-gemeenten. Dit zijn gemeenten die op basis van het Besluit specifieke 
uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid voor deze uitkering in aanmerking 
komen. Dit bedrag wordt gebruikt om goab-gemeenten, die op de peildatum (2009) een 
schoolgewicht kleiner dan 15 hadden en die op basis van dit schoolgewicht minder dan 
€48.000,- zouden ontvangen, een aanvulling tot €48.000 te verstrekken. Dit is het geval in 
Woudenberg, waar we tot nu toe €22.338 ontvingen voor goab. 

Daarnaast vindt er met ingang van 2017 binnen het goab-budget een verschuiving plaats van 
de middelen voor het scholen en toetsen in het taalniveau 3F van zittende pedagogisch 
medewerkers (voor mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden). 
De middelgrote goab-gemeenten (G86) hebben de afgelopen 4 jaar incidenteel extra middelen 
(jaarlijks € 4,7 miljoen) gekregen voor dit doel. Deze middelen worden in 2017 en 2018 
ingezet in de kleine goab-gemeenten zodat ook zij de mogelijkheid hebben om hun 
pedagogisch medewerkers te scholen en toetsten in dit taalniveau. Over deze verschuiving is 
het college vorig jaar geïnformeerd (zie verseon 173433). 

Voor Woudenberg ziet de toekenning voor goab vanuit het rijk er in 2017 daardoor als volgt 
uit: 

Totaal 2017 WE Taalniveau 3F 
Woudenberg 54.385 48.000 6.385 

Hoe het bedrag er in 2018 uitziet weten we nog niet. Het rijk komt in 2017 komt met een 
nieuwe berekening voor de verdeling van de goab-middelen. Het bedrag voor taalniveau 3F 
blijft in 2018 hetzelfde. 

Besteding goab-budget en stelpost peuterspeelzaalwerk vanuit meicirculaire 
(voorstel 3 en 4 ) 
De toekenning vanuit het Rijk voor goab is dit jaar opgehoogd € 25.662,57. Het college wordt 
voorgesteld om dit bedrag deels te besteden aan extra VVE-plekken, en deels in te zetten voor 
de scholing van pedagogisch medewerkers voor Taalniveau 3F. 

Daarnaast hebben het Rijk en de VNG bestuurlijke afspraken gemaakt over een aanbod voor 
alle peuters. Vanaf 2016 wordt er jaarli jks extra budget toegevoegd aan het Gemeentefonds. 
Doel hiervan is een stimuleringsopdracht voor gemeenten om de peuters van ouders zonder 
recht op Kinderopvangtoeslag (KOT), toe te leiden naar een plek in de opvang. Hiervoor is het 
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nodig om eerst een analyse te doen van het huidige bereik om de nulsituatie te bepalen. Op dit 
moment is het bereik niet inzichtelijk. Vorig jaar heeft het college besloten dit extra budget als 
stelpost op te nemen in de begroting (verseon 173433), omdat er vanaf 2018 ook weer een 
deel van de rijksbijdrage voor peuterspeelzaalwerk vervalt in verband met één 
financieringsstructuur voor werkende ouders. Voorgesteld wordt om deze gelden in 2017 in te 
zetten voor een analyse om inzicht te krijgen in het aanbod aan voorschoolse voorzieningen en 
zo nodig interventies om de toeleiding te stimuleren. 

Centrale vraag 
Wil het college de aanvullende specifieke uitkering voor extra VVE-plekken in 2017 aanwenden 
voor extra VVE-plekken en voor de uitvoering Taaleis 3F in 2017? 

Wil het college de stelpost peuterspeelzaalwerk inzetten om een analyse te doen van het 
aanbod aan voorschoolse voorzieningen om het bereik te kunnen bepalen en zo nodig de 
toeleiding te stimuleren. 

Beoogd resultaat (wat ) 

Voldoende kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen voor alle peuters in Woudenberg. 

Kader 
Wet OKE (2010) 
Meicirculaire 2016 

Diverse Kamerbrieven over dit onderwerp 

Argumenten 
3. Instemmen met besteding aanvullende specifieke uitkering voor extra VVE-plekken in 2017 
en voor de uitvoering Taaleis 3F in 2017. 

• De peuterspeelzalen hebben aangeven dat er op dit moment een wachtlijst is voor 
kinderen met een VVE-indicatie. Dit is niet wenselijk. Daarom wordt voorgesteld om het 
extra bedrag goab dat is ontvangen, in te zetten voor vier a vijf VVE-plekken. 

• Het geld dat beschikbaar is voor Taalniveau 3F is beperkt. De ervaring bij grote(re) 
gemeenten leert dat er gemiddeld €750 per persoon nodig is om te voldoen aan de 
Taaleis. In Woudenberg gaat het om 11 leidsters. Als verhoudingsgewijs veel leidsters 
de toets niet in één keer halen en bijscholing nodig hebben, dan komen de kosten al 
snel hoger te liggen, ook omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de gederfde 
inkomsten. Daarom wordt voorgesteld om een deel van de aanvullende specifieke 
uitkering te reserveren voor de Taaleis 3F. Omdat het bijdraagt aan de kwaliteit van 
W E , kan deze specifieke uitkering ook voor de Taaleis worden ingezet. 

4. Instemmen met besteding decentralistie-uitkering voorschoolse voorziening voor analyse 
bereik voorschoolse voorzieningen en stimuleren van de toeleiding 

In de bestuursafspraken tussen het Rijk en de VNG staat dat de VNG iedere twee jaar een 
monitor uitvoert bij alle gemeenten. In 2017 wordt gestart met een eerste meting. De 
volgende metingen vinden in 2019 en 2021 plaats. Het doel van de monitor is om inzicht te 
krijgen in het aantal peuters dat de afgelopen twee jaar naar een voorschoolse voorziening is 
gegaan en de inspanningen die gemeenten hebben geleverd om een aanbod te doen aan 
ouders met peuters die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) en die momenteel 
geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening. 
Om invulling te kunnen geven aan deze monitor, is het handig om eerst de nulsituatie te 
bepalen in de gemeente Woudenberg door een analyse te doen van het aanbod aan 
voorschoolse voorzieningen en het (non)bereik. Hiervoor zijn gegevens van het CBS nodig, 
waarvoor kosten worden berekend. Daarnaast worden we beoordeeld op de stimulering van de 
toegang. 
Duurzaamheid 
• People: doorgaande leerlijn voor alle kinderen in Woudenberg. 
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Draagvlak 
n.v.t. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Leidsters die voldoen aan Taalniveau 3F. 
Voorkomen van de wachtlijst W E . 

Inzicht in het bereik van de voorschoolse voorzieningen in Woudenberg. 

Financiële consequenties 
De voorstellen passen binnen de bestaande budgetten (grootboeknummer 548002). 
Wat betreft het budget dat beschikbaar is voor goab gaat het om €12.000 a €15.000 voor 
extra VVE-plekken in 2017 (€3.000 per plek). Het resterende bedrag kan dan worden ingezet 
voor de Taaleis 3F. 

De decentralisatie-uitkering bedraagt in 2017 €13.140. Voor de analyse is maximaal €1.500 
nodig voor de opvraag van CBS-gegevens. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken 
welke inspanningen er nodig zijn om meer kinderen van ouders zonder recht op 
kinderopvangtoeslag naar de peuteropvang toe te leiden. 

Aanpak/ui tvoer ing 
De pedagogisch medewerkers van de peuteropvang die voor en vroegschoolse Educatie (WE) 
geven, moeten vanaf 1 augustus 2019 voldoen aan Taalniveau 3F. In de notitie 
Uitvoeringsprogramma Wet OKE (zie bijlage) is aangegeven hoe dit wordt uitgevoerd. 
De peuterspeelzalen kunnen een incidentele subsidieaanvraag indienen voor 2x2 extra VVE-
plekken. 

De analyse wordt samen met de andere gemeenten in de regio opgepakt. Waar mogelijk wordt 
er samengewerkt en bekeken of er kosten kunnen worden bespaard door een gezamenlijke 
uitvraag te doen bij het CBS. Op basis van de uitkomsten kan worden bepaald of het aanbod in 
Woudenberg voldoende is en of er extra inspanningen nodig zijn om kinderen van ouders 
zonder recht op KOT naar peuteropvang toe te leiden. 

Conclusie 
Pedagogisch medewerkers die W E geven, moeten voor 1-8-2019 voldoen aan Taalniveau 3F. 
Hiervoor is geld beschikbaar gesteld maar we weten niet of dit bedrag voldoende is. Daarom 
wordt voorgesteld om een deel van de aanvullende specifieke uitkering voor goab in 2017, 
indoen nodig, hiervoor in te zetten. Daarnaast wordt het aantal VVE-plekken uitgebreid zodat 
de wachtlijst is weggewerkt. 
Gemeenten hebben een stimuleringsopdracht om peuters van ouders zonder recht op 
Kinderopvangtoeslag (KOT), toe te leiden naar een plek in de opvang. Daarnaast hebben Rijk 
en VNG afgesproken om de inspanningen van de gemeenten te monitoren. Daarom wordt 
voorgesteld om een nulmeting te doen zodat we weten wat het aanbod en bereik nu is en hoe 
we de toeleiding kunnen stimuleren. 

Communicatie 
De peuterspeelzalen en de jeugdverpleegkundige die de indicatie WE-doelgroep kind afgeeft, 
worden geïnformeerd over de extra subsidie voor extra VVE-plekken. 
De peuterspeelzalen zijn al op de hoogte van de Taaleis 3F. In overleg met hen wordt het 
toetsings- en scholingstraject ingevuld. 

Het advies gaat ter kennisname naar de raadscommissie en de Adviesraad Sociaal Domein 

Bi j lage(n) 
1. Begroting peuterspeelzaalwerk en onderwijsachterstandenbeleid (WE) gemeente 

Woudenberg 
2. Uitvoering Wet Oké gemeente Woudenberg 
3. Brief bestuurlijke afspraken: een aanbod voor alle peuters 
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Bijlage 1 
Begroting peuterspeelzaalwerk en onderwijsachterstandenbeleid (OAB) gemeente Woudenberg 

2017 2018 2019 2020 
648002 42400 Peuterspeelzaalwerk en OAB 115.800 115.800 115.800 115.800 
648002 42400 Stelpost peuterspeelzaalwerk 

vanuit meicirculaire 
13.140 19.711 26.281 32.851 

648002 42400 vermindering vanuit 
algemene uitkering 

-27.298 -27.298 -27.298 

648002 42400 Extra uitkering OAB 25.662 25.662 25.662 25.662 
648002 42400 Taalniveau 3F 6.385 6.385 - -
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Bijlage 2. Uitvoeringsprogramma Wet OKE gemeente Woudenberg 2017-2018 

De gemeente Woudenberg wil bevorderen dat elk kind een succesvolle schoolloopbaan doorloopt, passend bij de capaciteiten van de 
kinderen. Daarvoor stimuleert de gemeente een doorgaande leerlijn en een passend aanbod van voor- en vroegschoolse 
voorzieningen. 

De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) is op 1 augustus 2010 inwerking getreden. Op basis daarvan heeft 
de raad de beleidsnota Wet Oké gemeente Woudenberg 2011-2014 in december 2011 vastgesteld. Aanvullend daarop wordt gewerkt 
met een uitvoeringsprogramma. Hierbij is het uitvoeringsprogramma voor 2017 en 2018 opgenomen. Mogelijk komt het rijk in de loop 
van dit jaar met nieuw beleid. Afhankelijk daarvan wordt bepaald of het beleid en het uitvoeringsprogramma moer worden bijgesteld. 

De Wet OKE gaat uit van de volgende vier opdrachten waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. 
1. Harmonisatie van de kwaliteitseisen voor het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. 
2. Een dekkend, hoogwaardig, (financieel) laagdrempelig aanbod van voorschoolse educatie. 
3. Toezicht en handhaving op de kwaliteit van peuterspeelzalen en voorschoolse en vroegschoolse educatie (WE). 
4. Het voeren van jaarli jks overleg binnen de gemeente en het maken van afspraken over de kernpunten van voor- en vroegschoolse 

educatie. 

In het Uitvoeringsprogramma Wet Oké 2015 staat per opdracht beschreven: 
Wat we willen bereiken. 
Wat de stand van zaken is. 
Welke nieuwe ontwikkelingen er zi jn. 
Welke vervolgacties er worden ondernomen. 

Ambitie Actie Stand van zaken Planning 
Ad 1: Bevorderen van harmonisatie 
kinderopvang en peuterspeelzalen: De 
overheid wil kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen meer op één lijn 
brengen (harmoniseren). Zowel de 
kwaliteitseisen, de financiering als het 
toezicht worden op elkaar afgestemd en 
onder één wettelijk kader gebracht. 

De peuterspeelzalen moeten voldoen 
aan de kwaliteitseisen van de Wet 
OKE zoals werken met gekwalificeerd 
pedagogisch personeel; pedagogisch 
beleidsplan etc. 

De peuterspeelzalen voldoen aan de wettelijk 
gestelde eisen voor kwaliteit. Hier wordt 
jaarlijks op gecontroleerd door de inspectie 
van de GGD. 

afgerond 

Aanpassen van de aanvullende 
subsidieregels voor peuterspeelzalen. 

Hiervoor is een apart collegevoorstel 
opgesteld met de uitvoering. 

Q l en Q2 



Ambitie Actie Stand van zaken Planning 
Opstellen van aanvullende regels voor de 
subsidiering van de peuteropvang. 
De regels bespreken met de 
peuterspeelzalen. 
College stelt de aanvullende regels vast. 
De LEA, raadscommissie en Adviesraad 
Sociaal Domein informeren over de regels. 

Ad 2: Voldoen aan de wettelijke eisen 
op het gebied van toezicht en 
handhaving. 

a. Toezicht houden op en 
handhaving van de kwaliteit van 
de kinderopvang. Hieronder 
vallen ook de peuterspeelzalen 
en WE (voorschoolse educatie). 

b. Actueel houden van het landelijk 
register kinderopvang en 
peuterspeelzalen (LRKP)/ Het 
gaat om registratie en 
wijzigingen. 

c. Jaarlijkse verantwoording 
kinderopvang (inclusief 
peuterspeelzalen) aan de 
onderwijsinspectie. 

a. De GGDrU voert jaarl i jks inspecties 
op de locaties uit. De geconstateerde 
tekortkomingen worden besproken 
en aangepakt. De lichte 
handhavingstaken worden in 2017 
ook overgedragen aan de GGDrU. De 
gemeente blijft verantwoordelijk 
voor het zware handhavingstaken. 

b. Alle actieve werkende kinderopvang 
en peuterspeelzalen in Woudenberg 
zijn opgenomen in het LRKV. De 
GGDrU gaat in 2017 de 
registratietaken overnemen. 

c. Na vaststelling in het college wordt 
deze verantwoording naar de 
onderwijsinspectie gestuurd. De raad 
ontvangt de verantwoording ter 
kennisgeving. 
De Onderwijsinspectie houdt toezicht 
op gesubsidieerde voorschoolse 
educatie aan de hand van het 
"Toezichtkader voor- en 
vroegschoolse educatie" en 
inspecteert het volgende: 

o Of er conform de Wet op het  
Primair Onderwijs (WPO)  
afspraken zijn gemaakt met 

Doorlopend 



Ambitie Actie Stand van zaken Planning 
de houders van 
peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven en met 
de schoolbesturen. Deze 
afspraken hebben betrekking 
op de doelgroepdefinitie, de 
toeleiding, de doorgaande lijn 
en de resultaten van 
vroegschoolse educatie, 

o Of het bereik van de 
doelgroeppeuters in de 
gemeente Woudenberg op 
orde is. 

Op dit moment is er geen aanleiding 
voor nader onder zoek door de inspectie. 

Ad 2. Een kwalitatief hoogwaardig 
aanbod aan voorschoolse educatie 
(WE) met een hoog bereik en 
doorgaande leer- en zorglijnen voor 
peuters van 2,3 tot 4 jaar die behoren 
tot de WE-doelgroepkinderen. 
Achterstanden op basisvaardigheden 
zoals taal en rekenen willen we zoveel 
mogelijk voorkomen en vroegtijdig 
bestrijden. Dit voorkomt moeilijk weg te 
werken achterstanden op latere leeftijd, 
zoals laaggeletterdheid. 

Werken met een erkend WE-
programma en certificeren van de 
leidsters. 

Beide peuterspeelzalen werken nu met het 
Piramide WE-programma dat door is Cito 
ontwikkeld voor peuters en kleuters met een 
taalachterstand. De leidsters zijn hierin 
geschoold. 

afgerond 

Bevorderen bereik deelname aan WE De toeleiding gebeurt vanuit de GGDrU. De 
jeugdverpleegkundige ziet in principe alle 
ouders en geeft een indicatie af op basis van 
onze doelgroepdefinitie. Er zijn aanvullende 
afspraken gemaakt met de GGDrU over 
stimuleren van bereik. Alle peuters die zijn 



Ambitie Actie Stand van zaken Planning 
geïndiceerd, hebben het afgelopen jaar ook 
WE gevolgd. 

Actualisatie Convenant WE: In 
overleg met de projectgroep WE is 
het convenant WE 2012-2014 
geëvalueerd en bijgesteld. 
Belangrijkste wijziging is de 
aanpassing van de resultaatafspraken 
op de praktijk. De vorige afspraken 
waren opgesteld toen WE net was 
opgezet en bleken niet werkbaar. 

Het convenant is inmiddels ondertekend door 
de betrokken partijen. 

afgerond 

Stimuleren doorgaande leerlijn voor 
WE-kinderen 

in de projectgroep WE zijn de 
resultaatafspraken geëvalueerd en aangepast. 
Op basis van de leerlingvolgsystemen wordt 
nu bijgehouden of de peuters/kleuters 
vooruitgang boeken op verschillende 
leerterreinen. In groep drie wordt op basis van 
de Citotoets vastgesteld of het kind voldoende 
'op niveau' is. 

Taalniveau 3F: vóór 1 augustus 2019 
moeten alle pedagogisch 
medewerkers (PM) die WE geven 
ook voldoen aan de Taaleis 3F. 

Onder bijscholing vallen kosten voor toetsing, 
scholing, gederfde inkomsten, reiskosten. Om 
de bijscholing te realiseren worden de 
komende tijd de volgende stappen gezet: 
• Inventarisatie van aantal pedagogische 

medewerkers dat hieraan moet gaan 
voldoen; 

• Afspraken maken met een aanbieder voor 
het afnemen van toetsen en het eventueel 
volgen van een cursus; 

• Afspraken maken met de 
peuterspeelzalen over de uitvoering; 

• Eerste toets afnemen; 

2017/2018 



Ambitie Actie Stand van zaken Planning 
• Afspraken maken over scholing van 

PM'ers die toets niet hebben gehaald; 
• Terugkoppeling resultaten. 

Bevordering samenwerking tussen 
Sociaal Team en de peuterspeelzalen 
en jeugdverpleegkundige. 

Medewerker van het Sociaal Team neemt deel 
aan de projectgroep WE. 

Doorlopend. 

Ad. 4: Stimuleren doorgaande leerlijn 
door overleg en afstemming met 
kinder- en peuteropvang, onderwijs, 
GGDrU en Sociaal Team. 

Werkgroep WE Deze werkgroep komt 2x per jaar bij elkaar. 
Deelnemers zijn leidsters van de 
peuterspeelzalen, managers kinderopvang, 
intern begeleiders van de basisscholen, 
jeugdverpleegkundige. Sociaal Team en 
beleidsmedewerker gemeente. 
Onderwerpen: afstemming, bereik, 
ouderbetrokkenheid etc. 

Doorlopend 

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)-
overleg. 

LEA vindt 2x per jaar plaats. Deelnemers zijn 
bestuurders van de onderwijsorganisaties, 
managers peuterspeelzalen en kinderopvang, 
manager GGDrU, wethouder onderwijs, 
beleidsmedewerker gemeente nemen deel 
aan dit brede overleg. 
Onderwerpen: ontwikkelingen op het gebied 
van doorgaande leerlijn; passend onderwijs; 
onderwijshuisvesting; onderwijs 
nieuwkomers. 

Doorlopend 



Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 

Mmistene van Soaale Zaken en 
Werkgelegenheid 

Bestuurlijke afspraken: een aanbod voor alle peuters 
Het Rijk en de VNG onderschrijven dat goede voorsdioolse voorzieningen bijdragen aan de 
ontwikkeling van kinderen en aan een goede start voor kinderen op de basisschool. Binnen 
deze voorzieningen worden kinderen doelbewust, maar spelenderwijs, gestimuleerd in hun 
ontwikkeling. Het is belangrijk dat alle peuters de mogelijkheid hebben om naar een 
voorschoolse voorziening te gaan. De keuzevrijheid van ouders blijft hierin centraal staan. 
Het Is echter onwenselijk dat sommige kinderen geen aanbod krijgen, terwijl ouders wel hun 
kind naar een voorschoolse voorziening willen brengen. Er wordt € 60 miljoen structureel ter 
beschikking gesteld met als doel dat alle peuters gebruik kunnen maken van een 
voorschoolse voorziening. 

Bestuur l i jke afspraken 

Het Rijk en de VNG spreken het volgende af: 

Eindbeeld: alle peuters kunnen naar een voorschoolse voorziening gaan 
Goede kinderopvang draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden Rijk en 
gemeenten het belangrijk dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen gaan. 
Vanuit de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en gemeenten, zetten wij samen in op 
toegankelijke voorschoolse voorzieningen en een groter bereik van peuters. 

Achtergrond: harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 
Deze bestuurlijke afspraken worden gemaakt in het kader van de harmonisatie van 
kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Met de geplande harmonisatie van 
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gaan dezelfde eisen gelden voor beide voorschoolse 
voorzieningen en worden peuterspeelzalen onder de definitie van kinderopvang gebracht. 
Hierdoor kunnen ouders kiezen voor een voorschoolse voorziening die het beste past bij de 
behoefte van het kind en ervoor zorgt dat ouders op een goede manier arbeid en zorg 
kunnen combineren. De kwaliteitseisen en de financiering worden gelijkgeschakeld per 1 
januari 2018. 

Het Rijk financiert via de kinderopvangtoeslag de opvang van kinderen van 
werkende ouders (met recht op kinderopvangtoeslag) in alle voorschoolse 
voorzieningen. 
Het is aan gemeenten om een aanbod te doen aan peuters zonder recht op 
kinderopvangtoeslag. WE blijft de wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten. 

Peuters die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaan 
In 2015 waren er in totaal circa 40.000 peuters die niet naar een voorschoolse voorziening 
gingen. Gemeenten committeren zich aan de ambitie om een financieel toegankelijk aanbod 
te doen aan peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu nog niet naar een 
voorschoolse voorziening gaan. Het doel is dat op termijn alle peuters naar een 
voorschoolse voorziening gaan. De VNG stimuleert gemeenten om een beleidsplan hiervoor 
op te stellen en actief beleid hierop te voeren. Het Rijk stelt voor de financiering hiervan 
structureel € 60 miljoen beschikbaar. 



Gemeenten spannen zich in voor een optimaal bereik van alle peuters door ouders te 
stimuleren hun peuter in te schrijven voor een voorschoolse voorziening, bijvoorbeeld via 
consultatiebureaus. 

Financiële middelen 

Het Rijk stelt structureel € 60 miljoen beschikbaar via een decentralisatie-uitkering aan 
gemeenten. De decentralisatie-uitkering geeft gemeenten de vri jheid voor maatwerk dat 
past bij de lokale situatie. Vanaf 2016 neemt het hiervoor beschikbare budget jaarl i jks met 
€ 10 miljoen toe tot aan € 60 miljoen in 2021 . Dit bedrag zal stapsgewijs vanaf 2016 aan 
het gemeentefonds worden toegevoegd. De verdeelsleutel doet zoveel mogeli jk recht aan 
het doel van deze middelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de problematiek in grote en 
kleine gemeenten. 

Monitor en evaluatie 

Gezamenlijk zetten het Rijk en de VNG een monitor op om de ontwikkeling te volgen van 
het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat. Ook wordt gekeken naar de 
inspanning van gemeenten om een aanbod te doen ouders te st imuleren hun peuter aan te 
melden bij een voorschoolse voorziening. De moni tor begint met een nulmeting in 2016 en 
zal daarna eens In de twee jaar worden ui tgevoerd. Deze monitor vormt de basis voor de 
evaluatie en tussenevaluatie. 

Onderdeel van deze bestuurlijke afspraken is een evaluatie en een tussenevaluatie door het 
Rijk. 

- De tussenevaluatie vindt plaats begin 2019. Via een toets wordt gekeken of 
gemeenten actief een aanbod bieden voor peuters zonder recht op 
kinderopvangtoeslag en naar de tussenresultaten van het bereik van het aantal 
peuters. Het gemeentelijk aanbod moet adequaat en financieel toegankeli jk zijn, 
zodat meer peuters gebruik zijn gaan maken van een voorschoolse voorziening. 'oe 
tussenresultaten worden getoetst aan de bestuursafspraken. Het Rijk en de VNG 
zullen aan de hand van de tussenresultaten met elkaar in overleg treden en voor 
zover nodig de bestuurlijke afspraken bi jstel len. 

- De evaluatie kan snel plaatsvinden, omdat de middelen zich specifiek richten op een 
beperkte leeftijdsgroep (2,5 - 4 Jaar). Daarom zullen de afspraken geëvalueerd 
worden In 2021 . Dajn zal getoetst worden of het gemeentel i jk aanbod ertoe heeft 
geleid dat (nagenoeg) alle peuters naar een voorschoolse voorziening gaan. Als 
blijkt dat de doelstelling niet gehaald wordt, kan dit leiden tot herbezinning van het 
instrument. 

Ondertekening 
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