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Beste raadsleden, 

Een bijzonder jaar nadert zijn einde, en daar zullen de meeste Nederlanders blij om zijn. De 

verwachtingen van het komende jaar zijn hooggespannen, het wordt vast beter dan 2020. Bij SPA 

hopen we dat ook. Het einde aan de onzekerheid met betrekking tot voorschoolse educatie in 

Albrandswaard is eindelijk in zicht. Toch maken wij ons zorgen of het college de gevolgen van de 

huidige voorstellen wel doorziet en op waarde schat.  

Ik neem u even mee. Oktober 2019 besprak u het Oberonrapport. Dit adviseerde het college de 

markt voor gesubsidieerd peuterwerk zonder VVE te openen. U hamerde daar op kwaliteit en 

zorgvuldigheid. Ook sprak u uw zorg uit of de groep die geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, 

niet buitengesloten zal worden.  

U heeft toen de wethouder de opdracht gegeven om de tijd te nemen. Ik kan u vertellen: dat is 

gebeurd.   

Uit het handelen van de gemeente maken we op dat inmiddels is gekozen voor het openen van de 

markt voor ALLE gesubsidieerde peutereducatie. Per 1 januari moet dit een feit zijn, en vandaag, een 

maand daarvoor, is de laatste dag dat u nog een opdracht kunt meegeven.  

Die tijd is alleen naar onze mening niet benut om uw inhoudelijke verzoeken volledig in te vullen. In 

de minimale eisen aan de aanbieders wordt alleen ingegaan op eisen voor de dienstverlening aan de 

VVE-doelgroep. Voor de veel grotere groep kinderen zonder VVE-indicatie, worden geen andere 

eisen gesteld dan voldoen aan landelijke regelgeving voor opvang. Pedagogisch medewerkers hoeven 

dus geen gestructureerd en samenhangend programma meer te bieden op het gebied van taal, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, en hoeven daar ook niet voor opgeleid te zijn.  

Maar nog even verder op de VVE-geïndiceerde groep. Het college stelt voor deze groep een prima 

uurtarief voor. De kwaliteit die SPA reeds levert kan voor dit tarief zeker geleverd blijven worden, of 

het nu door ons is, of door anderen. De benodigde scholing van medewerkers, is prima vanuit dit 

tarief te betalen. Het bevreemdt ons dan ook dat het college organisaties die nog geen VVE-

erkenning hebben ruimhartig wil betalen voor scholing van medewerkers. De vraag is of hiermee een 

gelijk speelveld wordt gecreëerd. 

Het grootste probleem zit echter bij de kinderen die geen VVE-indicatie hebben. Tot nu toe is het zo 

dat al deze kinderen, ongeacht de inkomenssituatie van de ouders, vanaf 2 jaar een peutergroep 

kunnen bezoeken. Zij worden dan minstens twee keer per week gezien door professionals. Het CJG 

ziet een kind hooguit twee keer per jaar. Het is dan ook niet vreemd dat 64% van de kinderen die een 

VVE-indicatie hebben gekregen, zijn aangemeld door de professionals van SPA.  

Het nu ingezette beleid, maakt echter onderscheid tussen kinderen met en kinderen zonder recht op 

kinderopvangtoeslag. Kinderen met recht op toeslag mogen vanaf 2 jaar blijven komen, maar 

kinderen zonder recht op toeslag mogen pas vanaf 2,5 jaar instromen in een peutergroep. Als dan 

ontdekt wordt dat ze toch een indicatie zouden moeten krijgen verliezen we veel tijd waarin ze al van 

het VVE-programma hadden kunnen profiteren. De inkomenssituatie van de ouders bepaalt dus 

hoeveel kansen we in Albrandswaard aan kinderen geven. 



Ook wordt het tarief voor gesubsidieerd peuterwerk zonder indicatie gesteld op het maximum fiscaal 

uurtarief voor de kinderopvang. Dit ligt onder de kostprijs. Dat betekent dat in een groep een flink 

aantal VVE-peuters nodig is om toch een educatief programma te kunnen aanbieden aan alle 

kinderen. De gemeente zou kunnen bijplussen om een gelijk speelveld voor alle aanbieders te 

creëren. Dit wordt in veel andere gemeenten gedaan.  

Wordt er niet gekozen voor bijplussen, dan zullen ouders meer moeten gaan betalen. Daarmee 

wordt peutereducatie minder toegankelijk.  

De gemeente streeft naar goede educatie voor een paar kinderen die dat echt nodig hebben en 

opvang van voldoende kwaliteit voor alle andere kinderen. Wat er nu ligt zal echter leiden tot goede 

kwaliteit voor een kleine groep, voldoende opvang voor kinderen met recht op kinderopvangtoeslag, 

en helemaal niets voor de flinke groep die overblijft.  

Misschien zien wij het te somber in. Wij zijn van harte bereid de uitdaging aan te gaan. Het komende 

jaar zal blijken in hoeverre de markt geïnteresseerd is in VVE, en in kinderen zonder indicatie. We 

willen u echter wel vragen om waarborgen in te bouwen. Wij zien een houding van: ‘laten we 

gewoon beginnen en dan scherpen we het beleid gaandeweg wel aan’.  Maar als straks blijkt dat 

bijsturen nodig is, dan moet dat nog wel kunnen.  

WIJ blijven graag kansen bieden aan alle peuters!   

 

 


