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Sociale participatie

Met de nieuwe financieringsvoorwaarden
peuteropvang en VVE creëren we een gelijke
situatie in keuze vrijheid voor werkende,
eenverdieners en niet werkende ouders.
Daarnaast voorziet de nieuwe
financieringsvoorwaarden in een financieel
toegankelijk aanbod voor peuters van
eenverdieners en niet werkende ouders wat
deelname van peuters aan de voorschoolse
educatie stimuleert.

Gezondheid

Geestelijke gezondheid: Een gelijke financiële
toegankelijkheid voor peuters van werkende,
eenverdieners en niet werkende ouders is van
belang zodat de keuze voor kinderopvang of
peuteropvang geen financiële afweging is
maar een afweging op basis van de behoeften
van het kind en de combinatie van arbeid en
zorg die ouders voor ogen hebben. Geestelijke
gezondheid voor de peuters: met de nieuwe
financieringsvoorwaarden is de financiële
toegankelijkheid zeer laagdrempelig voor
peuters met een Voor-en Vroegschoolse (VVE)
indicatie. Dit is ter stimulering van de
deelname aan dit VVE aanbod om de
onderwijsachterstanden van het kind terug te
brengen. Wat bijdraagt aan een optimale
leerontwikkeling van het kind.
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In het regeerakkoord bruggen slaan is
opgenomen dat onderwijs, kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk meer op elkaar worden
afgestemd. De gelijkschakeling van de
kwaliteitseisen voor kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk (straks peuteropvang)
loopt mee in het wetsvoorstel innovatie en
kwaliteit kinderopvang (IKK) wat een
kwaliteitsverhoging beoogd. Dit is alvast een
opmaat voor een mogelijk verdere ontwikkeling
in de toekomst waarin kinderopvang vanaf 2
jaar een basisvoorziening zal worden. Door met
de nieuwe financieringsvoorwaarden mee te
gaan in de lijn waarop de overheid
kinderopvang financiert: vraagfinanciering geld volgt kind - en de inkomensafhankelijke
eigenbijdrage van ouders sorteert de
gemeente alvast voor op de nog mogelijk
toekomstige ontwikkelingen waarin
peuteropvang tot een basisvoorziening gaat
behoren - hierdoor zijn de ingestoken
financieringsvoorwaarden naar verwachting
duurzamer ingericht dan wanneer gekozen zou
worden voor het inkopen van kindplaatsen
door de gemeente tegen een marktconfor

Economische en politieke participatie

Door de wetswijziging hebben werkende
ouders een gelijke financiële toegankelijkheid
van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Dit
is van belang zodat de keuze hiertussen geen
financiële afweging is maar op basis van hun
behoefte om werk en opvang te kunnen
combineren. De nieuwe
financieringsvoorwaarden voorzien in een
financieel toegankelijk peuteropvang aanbod
voor eenverdieners en niet werkenden die een
gelijke positie creëert met werkende ouders.
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opgenomen dat aanbieders van peuteropvang
zich verbinden aan de ontwikkeling van
Integrale Kind Centra. Op nieuwbouwlocaties
van scholen worden ruimten voor
kinderopvang meegenomen. Het is geen
verplichting op peuteropvang fysiek onder een
dak te hebben met de scholen waardoor
bestaande commerciële aanbieders zich straks
ook aan een IKC kunnen verbinden. Binnen de
IKC vorming is dus oog voor benodigde ruimte
voor kinderopvang.
Kapitaal

In de financieringsvoorwaarden is opgenomen
dat de bekostiging van peuteropvang door de
gemeente overeenkomstig het fiscaal
maximum uurtarief is - wat de overheid ook
hanteert. Voor de het VVE aanbod betaald de
gemeente conform het jaarlijks vastgestelde
tarief van de brancheorganisatie kinderopvang
voor 100% VVE groepen.

Kennis

Een financieel toegankelijke aanbod voor alle
peuters draagt bij aan het bereik en heeft een
positief effect op de sociale en educatieve
ontwikkeling van peuters. Dit is een argument

ontwikkeling van peuters. Dit is een argument
wat pleit voor de mogelijke invoering van
peuteropvang als basisvoorziening in de
toekomst als Nederlands zich zelf ziet als
kenniseconomie.
Energie, Grond- en Hulpstoffen
Arbeid

Met de nieuwe wetswijziging behoort
peuteropvang tot de marktsector. De nieuwe
financieringsvoorwaarden dragen bij aan de
keuze vrijheid van ouders. Door
vraagfinanciering toe te passen en niet te
kiezen voor het inkopen van kindplaatsen
frustreren we ook geen marktwerking.

Economisch structuur

De nieuwe financieringsvoorwaarden zijn
geheel in de lijn met de wijze waarop de
overheid de kinderopvang financiert en
bevordert daarmee marktwerking en gelijkheid
voor ondernemers door geen organisaties te
subsidiëren of aan te besteden.

Infrastructuur en bereikbaarheid

