Bij de commissievergadering Samenleving en Bestuur op maandag 26 juni hebben wij als SUP van de
mogelijkheid gebruikt gemaakt ons standpunt met betrekking tot de “financieringsvoorwaarden
peuteropvang en VVE 1-1-2018” toe te lichten.
Één van de zorgen welke wij met u hebben gedeeld betreft het feit dat de Gemeente voornemens is
het aantal uren dat door de Gemeente Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gefinancierd wordt,
niet aan te laten sluiten bij het maximum aantal uren per dagdeel voor ‘reguliere’ peuteropvang.
Wij willen u daarom voorstellen een wijziging op de financieringsvoorwaarden toe te passen,
namelijk dat het door de Gemeente Uden gefinancierde maximum aantal VVE-uren wordt verhoogd
van 10 uur naar 12 uur per week. Ter financiële dekking van deze VVE-uren stellen wij voor de
ingangsleeftijd voor VVE in het financieringsvoorstel te verhogen van 2 jaar naar 2,5 jaar. Deze
wijziging zou hiermee resulteren in een lager aantal VVE uren per kind:
-

Onder de financieringsvoorwaarden zoals deze voorliggen bedraagt het maximum aantal
VVE-uren per kind 800 uur (2 jaar * 10 uur per week * 40 weken).
Onder de financieringsvoorwaarden na aanpassing conform ons voorstel bedraagt het
maximum aantal VVE-uren per kind 720 uur (1,5 jaar * 12 uur per week * 40 weken)

Een startleeftijd voor VVE van 2,5 jaar sluit aan bij de wettelijke eis per wanneer VVE geboden dient
te worden.
Zowel uit motieven van een efficiënte bedrijfsvoering als uit pedagogische overwegingen verdient 12
uur per week VVE voor 2,5-4 jarige peuters, de voorkeur boven het bieden van 10 uur per week VVE
voor 2-4 jarige peuters.
Deze voorkeur wordt met name veroorzaakt doordat bij het kunnen bieden van 12 uur per week
VVE, het aantal uren per dagdeel VVE gelijk is aan het aantal uren per dagdeel ‘reguliere’
peuteropvang. Bij een maximum aantal uren VVE van 10 uur per week zouden er namelijk speciaal
voor VVE groepen van 4 uur gevormd moeten worden om aan het wettelijk aantal uren van 10 uur
per week te komen (2*3 uur + 4 uur). Hiermee zou het noodzakelijk worden om deze groep speciaal
voor VVE-geïndiceerde kinderen te vormen aangezien het maximum aantal uren per dagdeel
‘reguliere’ peuteropvang door de Gemeente Uden is gesteld op 3 uur.
Het alternatief van het bieden van ‘reguliere’ peuteropvang van 2,5 uur per dagdeel, zodat dit
aansluit bij 4 x 2,5 = 10 uur VVE, is uiteraard duurder dan het bieden van ‘reguliere’ peuteropvang
van 3 uur. Dit is daarom na harmonisatie niet reëel.
Het bij elkaar aan kunnen laten sluiten van het aantal uren per dagdeel van ‘reguliere’ opvang en van
VVE heeft de volgende voordelen:
- Pedagogisch en educatief: peuters op de ‘reguliere’ peuteropvang en peuters welke een VVEindicatie hebben zitten bij elkaar in de groep, dit voorkomt segregatie en zorgt ervoor dat
VVE-peuters al spelend “leren” van de peuters zonder ontwikkelingsachterstand. Indien alle
VVE-peuters van een locatie samen op een derde dagdeel komen spelen kunnen de VVEpeuters zich niet “ optrekken” aan peuters zonder ontwikkelingsachterstand en wordt het
voor de pedagogisch medewerkers met max. 16 peuters die allemaal ondersteuning nodig
hebben moeilijk om iedereen ondersteuning op maat te bieden.
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Om deze redenen is het in de huidige situatie vóór harmonisatie, ook zo dat peuters in een
gemengde groep zitten met peuter met- en zonder VVE indicatie.
- Flexibelere en betere planning, waardoor er voor ouders meer mogelijkheden zijn om hun
peuter aan 4 dagdelen te laten deelnemen. Er is dan minder kans op geen deelname omdat
een dagdeel hen niet uitkomt.
- Meer mogelijkheid tot efficiëntere bedrijfsvoering omdat er niet een apart dagdeel voor VVE
is. Indien de bezetting hiertoe noodzaakt, zou er een dagdeel gesloten kunnen worden.

Indien dit voorstel wordt aangenomen, zou dit tekstueel tot de volgende aanpassingen in het
financieringsvoorstel leiden:

Op blz. 6 (par. 5. onder 2. en 3.) van bovengenoemd voorstel:
“Minimum vereiste voor VVE is 10 uur en vooralsnog tevens het gemeentelijke maximum van 10 uur
over minimaal 3 dagdelen.”
te wijzigen in
“Minimum vereiste voor VVE is 10 uur, het gemeentelijke maximum is vooralsnog 12 uur over
minimaal 3 dagdelen.”
En
“Kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar tot en met 4 jaar en 6 weken”
te wijzigen in
“Kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar en zes maanden tot en met 4 jaar en 6 weken”.
Op blz. 4 van bovengenoemd voorstel:
“Plaatsingsbeleid: aanbieders plaatsen met voorrang kinderen die vallen onder de VVE
doelgroepbepaling binnen de peuteropvang. Voor deze kinderen geldt dat zij in aanmerking
komen voor maximaal vier dagdelen per week met een maximum van 10 uur, vanaf twee jaar.”
te wijzigen in
“Plaatsingsbeleid: aanbieders plaatsen met voorrang kinderen die vallen onder de VVE
doelgroepbepaling binnen de peuteropvang. Voor deze kinderen geldt dat zij in aanmerking
komen voor maximaal vier dagdelen per week met een maximum van 12 uur, vanaf twee jaar en zes
maanden.”
Op blz. 7 van bovengenoemd voorstel:
“Plaatsingsbeleid: aanbieders plaatsen met voorrang kinderen die vallen onder de VVE
doelgroepbepaling binnen het peuterwerk. Voor deze kinderen geldt dat zij in aanmerking komen
voor maximaal vier dagdelen per week met een maximum van 10 uur, vanaf twee jaar en zes
maanden.”
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Te wijzigen in
“Plaatsingsbeleid: aanbieders plaatsen met voorrang kinderen die vallen onder de VVE
doelgroepbepaling binnen het peuterwerk. Voor deze kinderen geldt dat zij in aanmerking komen
voor maximaal vier dagdelen per week met een maximum van 12 uur, vanaf twee jaar en zes
maanden.”
Op blz. 8 van bovengenoemd voorstel:
“Voor het 3e en 4e dagdeel (met een maximum van 10 uur over alle dagdelen) geldt dat zij voor de
inkomensafhankelijke ouderbijdrage het laagste tarief betalen ongeacht hun inkomen.”
Te wijzigen in
“Voor het 3e en 4e dagdeel (met een maximum van 12 uur over alle dagdelen) geldt dat zij voor de
inkomensafhankelijke ouderbijdrage het laagste tarief betalen ongeacht hun inkomen.”
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