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ONDERWERP
Voortgang en inzet middelen voorschoolse educatie 2019

SAMENVATTING
Sinds 1 januari 2019 ontvangt de gemeente Heemstede een rijksuitkering voor voorschoolse 
educatie (VE). In de notitie Peuteropvang die in december 2018 door de gemeenteraad is 
vastgesteld is het beleid voorschoolse educatie beschreven. In 2019 is gestart met de 
voorbereidingen voor de invoering van het beleid. In dit voorstel wordt dit nader toegelicht en 
wordt voorgesteld de noodzakelijke uitvoeringsafspraken met partijen te maken.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

BESLUIT B&W
1. Gesubsidieerde voorschoolse educatie aan te bieden op de locaties van Stichting 

Les Petits (Pinguïns), Peuterspeelgroep Heemstede (Voorweg) en Casca 
Kinderopvang (Pluizebol);

2. € 9.000,- voor scholing beschikbaar te stellen en dit bedrag aan Stichting Les Petits 
uit te keren;

3. Een abonnement te nemen op Dimensional Insight Netherlands voor het gebruik van
de VE-toeleidingsmonitor;

4. Een vergoeding aan JGZ Kennemerland beschikbaar te stellen voor de invoer van 
gegevens van maximaal € 1.500,- per jaar;

5. Het besluit ter kennisname te brengen van commissie Samenleving (C- stuk).

AANLEIDING
Sinds 1 januari 2019 ontvangt de gemeente Heemstede een rijksuitkering voor voorschoolse 
educatie (VE). In de notitie Peuteropvang die in december 2018 door de gemeenteraad is 
vastgesteld is het beleid voorschoolse educatie beschreven. 

MOTIVERING
Na vaststelling van het beleid door de raad is met de organisaties van peuteropvang die VE 
willen aanbieden: Les Petits, Casca Kinderopvang en Peuterspeelgroep Heemstede
gesproken over de uitvoering van het beleid. Concreet gaat het om:

 Op welke locaties is voor hoeveel peuters VE beschikbaar?
 Hoeveel medewerkers hebben scholing nodig?
 Op welke wijze vindt de selectie, toewijzing en monitoring van de doelgroep plaats?

Op welke locaties is voor hoeveel peuters VE beschikbaar?
De 3 organisaties streven naar gemengde peutergroepen waardoor het aantal VE plaatsen 
per locatie gemaximeerd is tot 5 à 6 peuters. 

Op de volgende locaties wordt VE aangeboden:

Organisatie Naam opvang Locatie
Casca Kinderopvang BV Pluizebol Eykmanlaan 39A
Les Petits Pinguïns Voorweg 24
Peuterspeelgroep Heemstede Meerlnest V/d Waalslaan 33

In totaal zijn er maximaal 18 VE plaatsen beschikbaar. Op dit moment zijn er geen wacht-
lijsten voor VE. Mocht dit aantal onvoldoende zijn dan zal met de organisaties over de 
toevoeging van een vierde locatie worden gesproken.
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Hoeveel medewerkers hebben scholing nodig?
Op een groep van 8 peuters dient 1 pedagogisch medewerker te beschikken over specifieke 
diploma’s voor voorschoolse educatie. Na een inventarisatie blijken 9 medewerkers 
aanvullend geschoold te moeten worden. Met deze scholing is een bedrag van € 9.000 
gemoeid. In maart jl. zijn de medewerkers gestart met de scholing. Les Petits heeft de 
scholingskosten (rekening NOVA college) voor alle 9 medewerkers voorgeschoten.

Het scholingstraject wordt in maart 2020 afgerond. De locaties zullen dan in het Landelijk 
Register Kinderopvang worden geregistreerd met de aantekening VE. Vanaf dat moment 
moeten de locaties voldoen aan het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit.

Op welke wijze vindt de selectie, toewijzing en monitoring van de doelgroep plaats?
Het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau (JGZ Kennemerland) en de 
peuteropvang signaleren of een peuter een risico op een taalachterstand loopt. Als dit het 
geval is ontvangen de ouders een machtiging voor peuteropvang en komen zij in 
aanmerking voor twee extra dagdelen VE zonder dat zij daar een ouderbijdrage voor 
verschuldigd zijn.
Om goed zicht te hebben op het bereik van de doelgroep is het wenselijk gebruik te maken 
van een monitor. JGZ Kennemerland is in deze regio al meerdere jaren betrokken bij het VE 
beleid in onze buurgemeenten (alleen Heemstede ontving geen middelen voor VE) en heeft 
samen met softwarebouwer Dimensional Insight Netherlands een Toeleidingsmonitor 
ontwikkeld die voor alle betrokken partijen meerwaarde heeft:

De gemeente heeft altijd actueel inzicht in hoeveel kinderen er in 
aanmerking komen voor VE, hoeveel kinderen in het 
proces zitten om VE te krijgen en hoeveel er geplaatst 
zijn. 

JGZ Kennemerland en CJG hebben altijd actueel inzicht in welke kinderen door hen 
nog toegewezen moeten worden aan een VE-aanbieder 
en welke status de doelgroepkinderen hebben in het 
toeleidingsproces. 

De aanbieder van VE heeft altijd actueel inzicht in welke kinderen aan hen zijn 
toegewezen, of er al contact met de ouders is 
opgenomen en welke kinderen zijn geplaatst. 

Met dit instrument voldoet de gemeente aan de voorwaarden die door het rijk worden 
gesteld op het gebied van monitoring. Via een abonnementstarief kan de gemeente gebruik 
maken van de monitor. De kosten bedragen jaarlijks ca. € 1.500. Naast deze kosten zijn er 
kosten voor de invoer van de gegevens. JGZ Kennemerland rekent hiervoor ca. € 1.500 op 
jaarbasis. Voor zowel de monitor als de JGZ geldt dat de exacte kosten afhankelijk zijn van 
de omvang van de doelgroep.

FINANCIËN
In het beleidsplan is een overzicht opgenomen van de verwachte uitgaven voor 2019.
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de werkelijke situatie ten opzichte van de 
verwachting. De uitgaven uit dit voorstel zijn in dit overzicht verwerkt. Hierbij moet wel 
aangetekend worden dat de bedragen voor de peuteropvangtoeslag voorschotbedragen zijn.
In 2019 wordt op basis van het werkelijk aantal geplaatste peuters afgerekend met de 
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organisaties. De voorschotbedragen zijn gebaseerd op de door de organisaties geschatte 
aantallen.

Begroot 2019
Werkelijk 
2019

Bijgestelde 
begroting 
2020

Bijgestelde
Begroting
2021

Inkomsten

Bestaand budget 112.000 112.000 112.000 112.000

Rijksuitkering VE 54.060 54.060 54.060 54.060

Asscher gelden (€ 30 mln.) 36.600 36.600 36.600 36.600

Vervallen Wet OKE (€ 35 mln.) -44.800 -44.800 -44.800 -44.800

Totaal 157.860 157.860 157.860 157.860

Uitgaven

Peuter+ 2018 - 27.000 - -

Tekortsubsidieregeling 22.400 11.157 22.400 14.784

Peuteropvangtoeslag 146.303 123.351 135.000 135.000

VE Scholing etc. 16.000 9.000 2.000 2.000

Administratie 1.000 1.000 1.000 1.000

Abonnement DIN en invoer JGZ - - 3.000 3.000

Totaal 185.703 171.508 163.400 155.784

Dekking t.l.v. reserve 
statushouders -27.843 -13.648 -5.540 2.076

PLANNING/UITVOERING
Hoewel de locaties op dit moment nog niet aan de voorwaarden voor VE voldoen krijgen de 
peuters met een risico op een achterstand wel het VE aanbod i.c. zij kunnen 15 uur naar de 
peuteropvang. In maart 2020 zal het VE aanbod aan het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie voldoen. 


