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Nadere subsidieregels peuteropvang en VVE (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. 

 

VVE 

Het verlenen van subsidie om VVE-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. 

VVE 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. 

VVE-programma Piramide, een erkend programma voor voorschoolse 

educatie gericht op vier ontwikkelingsdomeinen, dat is 

opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies 

van het Nederlands Jeugd Instituut. 

Doelgroepkinderen Kinderen die in aanmerking komen voor een VVE-

peuterplaats en VVE-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 VVE-

doelgroepkind  

Profiel VVE-doelgroepkind:  

Aanvullende criteria die kunnen leiden tot de indicatie 

"doelgroepkind" zijn:  

- 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 
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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% 
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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 VVE 

Een organisatie voor peuteropvang kan subsidie aanvragen voor deelname van een 

peuter aan VVE. 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 VVE-plek. 

b. Voor niet-toeslagouder(s) kan per VVE-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 VVE programma Piramide; 

 De scholing van pedagogisch medewerkers op Taalniveau 3F.  

 Indien nodig kunnen de aanbieders van peuteropvang en VVE inzicht geven in de 

gegevens van de ouders die niet in aanmerking komen voor KOT.  

 


