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Kennisnemen van 

 

Het besluit van het college om de invoering van de urenuitbreiding van 10 naar 16 uur 

voorschoolse educatie per week in te laten gaan op 1 januari 2021 in plaats van 1 

augustus 2020. 

 

Inleiding 

 

Op 1 augustus 2020 wordt het ‘Wijzigingsbesluit urenuitbreiding voorschoolse 

educatie’ van kracht. Hierin is bepaald dat gemeenten verplicht zijn aan peuters van 
2,5 – 4 jaar, die hiervoor een indicatie hebben, per jaar 960 uur voorschoolse educatie 

(VE) aan te bieden. Bij een aanbod van 40 weken per jaar komt dat neer op 16 uur 

per week. Momenteel krijgen deze peuters 10 uur per week VE aangeboden. De 

uitkering die de gemeente ontvangt voor het onderwijsachterstandenbeleid is als 

gevolg van de uitbreiding van het aantal uren VVE verhoogd. De verwachting zal de 

verhoging van de uitkering van het Rijk voldoende zijn om de urenuitbreiding mee te 

kunnen bekostigen. 

 

De gemeente Veldhoven heeft, met ondersteuning van adviesbureau Buitenhek, 

samen met de kinderopvangaanbieders voorbereidingen getroffen voor de 

urenuitbreiding. Door de coronacrisis heeft deze invoering echter vertraging 

opgelopen. Hierdoor is uitvoering per 1 augustus niet meer haalbaar en wenselijk. 

Naast belemmeringen ten aanzien van de praktische haalbaarheid heeft de 

coronacrisis een aantal inhoudelijke factoren met zich meegebracht die vragen om 

bijstelling van de afspraken.  

  

Kernboodschap 

 

Zowel vanuit de gemeente als de opvangorganisaties zijn een aantal belangrijke 

overwegingen te benoemen voor het later invoeren van de urenuitbreiding. 

 

Overwegingen vanuit de gemeente: 

• De gemeente heeft belang bij een zorgvuldig proces rondom de invoering van 

deze wijziging, die vastgesteld dient te worden door het college. 

• Uitbreiding van uren vraagt om gedegen keuzes, zowel financieel als 

inhoudelijk, en in samenspraak met de kinderopvangaanbieders. 

 De mogelijk veranderende vraag van ouders als gevolg van de coronacrisis 

heeft consequenties voor de begroting; Naar verwachting zullen meer ouders 

gebruik maken van het gesubsidieerde peuteraanbod in plaats van de 

kinderopvangtoeslag vanuit het Rijk. Het streven hierbij is om de 

urenuitbreiding en daarmee samenhangende financiële afspraken op een 
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dusdanige wijze vorm geven dat de mogelijke toename van peuteraantallen 

binnen het beschikbare budget op te vangen is. 

• De besluitvorming, de communicatie en de implementatie hebben vertraging 

opgelopen, mede door de extra en onverwachte werkzaamheden die corona 

met zich heeft meegebracht. 

 

Overwegingen in het belang van aanbieders 

• Gevolgen van de huidige crisis zijn nog niet inzichtelijk, echter lijkt een uitval 

van minimaal 20% in de reguliere kinderopvang reëel. Ouders kiezen bij 

veranderende (financiële) thuissituatie voor ander soort opvang; peuteropvang 

in plaats van dagopvang. De benodigde capaciteit na deze crisis is nog niet in 

te schatten, er kan in de huidige situatie alleen met indicatieve prognoses 

gewerkt worden. 

• Vanuit bedrijfsvoering bekeken is het voor de aanbieders, door de huidige 

financiële onzekerheid, risicovol om op korte termijn de contracten van 

medewerkers in uren uit te breiden. 

• Zorgvuldige communicatie naar ouders over de wijzigingen (na formele 

vaststelling) en de financiële consequenties is voor aanbieders niet tijdig 

haalbaar. Ouders dienen minimaal 5 weken van te voren geïnformeerd te 

worden over wijzigingen in tarieven. Daarnaast dient voorafgaand aan de 

communicatie een adviestraject met de ouderraad plaats te vinden. Het 

doorlopen van een zorgvuldig traject met de ouderraad neemt minimaal 2 

maanden in beslag. 

 

In meerdere gemeenten, ook in onze regio, hebben kinderopvangorganisaties en 

gemeente aangegeven dat invoering per 1 augustus niet mogelijk is. Vanuit 

verschillende brancheverenigingen is er een verzoek ingediend bij de VNG om de 

invoering uit te stellen tot 1 januari 2021. Minister Slob heeft in een kamerbrief van 

19 mei laten weten de invoeringsdatum niet formeel uit te stellen. Echter biedt hij wel 

ruimte in toezicht en handhaving wanneer kindcentra als gevolg van de 

Coronamaatregelen niet aan de urennorm kunnen voldoen.  

 

Vervolg 

 

Met de VE aanbieders zullen, met behulp van een door de VNG opgestelde instructie, 

afspraken worden gemaakt over toezicht en handhaving. De wijze waarop per 1 

januari 2021 vorm wordt gegeven aan de urenuitbreiding voor voorschoolse educatie 

zal worden uitgewerkt en door het college worden vastgesteld. 

 

Communicatie en samenspraak 

 

Het besluit is gepubliceerd op de openbare besluitenlijst van het college en de 

opvangorganisaties zijn hierover door de gemeente geïnformeerd. 

 

Bijlagen 

 

niet van toepassing  


