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Datum 9 december 2019

Onderwerp
Wijzigen subsidiebeleidsregels voorschoolse voorzieningen 

Wij willen
Dat alle kinderen in Hoogeveen kansrijk op kunnen groeien en voorkomen dat kinderen 
met een achterstand naar de basisschool gaan. Wij hebben een kwalitatief hoog niveau 
van peuteropvang. Dat willen we voortzetten en actualiseren met de nieuwe wettelijke 
vereisten. 

Wij besluiten
1. De subsidiebeleidsregels Voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen vast te 

stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking 
van de subsidiebeleidsregels Kindgebonden financiering Peuteropvang gemeente 
Hoogeveen.

2. Het kwaliteitskader Voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen vast te stellen 
vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2020 onder gelijktijdige 
intrekking van het Kwaliteitskader peuteropvang gemeente Hoogeveen.

3. Een maximale kostprijs van € 9,72 voor 2020 vast te stellen voor peuteropvang/voor-
en vroegschoolse educatie (VVE).

Want
1 Het Rijk heeft een aantal nieuwe/aanvullende eisen opgelegd voor de huidige 

onderwijsachterstandenbeleid (OAB) periode.
De belangrijkste wijziging is de uitbreiding van het aantal wettelijke uren voorschoolse 
educatie aan doelgroepkinderen (peuters met een VVE indicatie). Het aantal uur VVE 
stijgt van 10 naar 16 uur per week. De verplichte uitbreiding naar 16 uur gaat in op 1 
augustus 2020. Samen met aanbieders in Hoogeveen willen we de uitbreiding, vanwege 
de Hoogeveense opgave als het gaat om onderwijsachterstanden en honderd procent 
bereik van de doelgroep, per 1 januari 2020 realiseren. In de subsidiebeleidsregels is 
deze uitbreiding vastgelegd. De subsidiebeleidsregels zijn grondslag voor inzet van 
aanbieders en de bekostiging. 
Verder eist het ministerie dat vanaf 2022 geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van 
voorschoolse educatie. Per doelgroepkind moet de  gemeente 10 uur begeleiding van een 
HBO professional bieden. Deze wettelijke opgave nemen we mee in onze nieuw op te 
stellen visie op VVE (zie hieronder).

2.1 Het huidige kwaliteitskader aan te passen op basis van de nieuwe 
subsidiebeleidsregels

In verband met de wijzigingen in het rijksbeleid is het noodzakelijk het huidige 
Kwaliteitskader peuteropvang gemeente Hoogeveen te actualiseren. Het kwaliteitskader 
is in 2018 samen met voorschoolse partners gemaakt. Het geactualiseerde 
kwaliteitskader ‘Voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen’ is gekoppeld aan de 
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subsidiebeleidsregels en beschrijft de inhoudelijke eisen die de gemeente aanvullend aan 
de wettelijke eisen stelt. Ten opzichte van het kwaliteitskader uit 2018 varen we 
vooralsnog dezelfde beleidsmatige koers. In de eerste helft van 2020 werken we samen 
met voorschoolse aanbieders, welzijnswerk, jeugdgezondheidszorg en het onderwijs onze 
doelen op het gebied van VVE (zoals beschreven in de programmabegroting 2020) nader 
uit. Ook de doelgroepdefinitie, toeleiding, ouderbetrokkenheid, resultaatafspraken en een 
meerjarenbegroting komen aan bod in deze op te stellen visie op VVE. De visie op VVE 
wordt geen separaat document maar maakt onderdeel uit van de visie Kansrijke 
toekomst voor Hoogeveen. Dit wordt een verzameldocument van een aantal bestaande 
onderliggende plannen.

2.2 De ambities passen bij de uitgangspunten van de gemeente
Het kwaliteitskader ‘Voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen’ heeft als doel 
kwalitatief hoogstaande voorzieningen te behouden en verder uit te bouwen, zodat elk 
kind zonder achterstanden aan zijn of haar schoolloopbaan kan beginnen (zie ook de 
doelen in de programmabegroting). 

3.1 Forse inzet op voor-en vroegschoolse periode
Ouders die voldoen aan de wettelijke eisen voor kinderopvangtoeslag kunnen 
kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Voor de kosten van 
peuteropvang, van ouders die niet voldoen aan de wettelijke eisen voor 
kinderopvangtoeslag, is de gemeente verantwoordelijk. Het te vergoeden normtarief 
(€ 8,17 per uur) is gebaseerd op de CAO Kinderopvang. Als gemeente zetten we fors in 
op het voorkomen van achterstand, in de voor-en vroegschoolse periode (vve). Daarom 
vullen we de kostprijs aan met € 1,55 gemeentelijke subsidie. De totale kostprijs voor 
peuteropvang/voor-en vroegschoolse educatie (VVE) komt hiermee in 2020 op € 9,72. 

Maar
Nvt.

Achtergrond
Het Rijk heeft een aantal nieuwe/aanvullende eisen opgelegd voor de huidige 
onderwijsachterstandenbeleid (OAB) periode. De belangrijkste wijziging is de uitbreiding 
van het aantal wettelijke uren voorschoolse educatie aan doelgroepkinderen (peuters 
met een VVE indicatie afgegeven door het consultatiebureau). 

De financiële gevolgen zijn 
Uitbreiding van het aantal wettelijke uren voorschoolse educatie aan doelgroepkinderen, 
uitbreiding van het aantal uren voor reguliere peuters en de opgave om honderd procent 
bereik te behalen moet binnen de ontvangen geoormerkte rijksmiddelen voor 
onderwijsachterstanden en de gemeentelijke begroting passen. 

Voor de toekenning van de aangevraagde bedragen door de aanbieders geldt als 
subsidieplafond de daarvoor in de gemeentebegroting opgenomen bedragen. Om hier 
binnen te blijven, is een verdeelwijze van toepassing. Dit is vastgelegd in de 
beleidsregels voorschoolse voorzieningen. 

Alternatieven
Geen 

Bijlagen
 Kwaliteitskader ‘Voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen’
 Subsidiebeleidsregels ‘Voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen’


