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1. INLEIDING   

In 2015 werd geraamd dat in totaal 40.000 peuters geen gebruik maakten van voorschoolse voorzieningen. 

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom bestuurlijke afspraken 

gemaakt met als doel dat alle peuters gebruik kunnen maken van een voorschoolse voorziening.  

Hiervoor stelt het Rijk vanaf 2016 - via een decentralisatie-uitkering - budget beschikbaar voor gemeenten. 

Deze middelen richten zich specifiek op het bereik van peuters in de leeftijdsgroep 2,5 tot 4 jaar van 

gezinnen die geen aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Het doel van deze afspraken was dat 

in 2019 het non-bereik gehalveerd zou zijn naar 20.000 en dat in 2021 alle peuters gebruik zouden kunnen 

maken van een voorschoolse voorziening. 

Het Rijk en de VNG hebben een monitor ingesteld om de ontwikkeling te volgen van het aantal peuters dat 

naar een voorschoolse voorziening gaat. Ook wordt gekeken naar de inspanning van gemeenten om een 

aanbod te doen ouders te stimuleren hun peuter aan te melden bij een voorschoolse voorziening.  

De monitor is gestart met een eerste meting in 20171.  

In deze rapportage zijn de resultaten verwerkt van de meting over 2019. In 2021 vindt een eindevaluatie 

plaats. Er zal dan getoetst worden of het gemeentelijk aanbod ertoe heeft geleid dat (nagenoeg) alle peuters 

naar een voorschoolse voorziening gaan.  

In deze rapportage de resultaten van de monitor 2019 waaraan zowel gemeenten, aanbieders van 

voorschoolse  voorzieningen, consultatiebureaus, het Centraal Bureau Statistiek, de Belastingdienst 

Toeslagen, de klankbordgroep en beide opdrachtgevers - SZW en VNG - een belangrijke bijdrage hebben 

geleverd. 

Veel dank is in het bijzonder verschuldigd aan de beleidsambtenaren bij alle gemeenten, de honderden 

gesubsidieerde aanbieders en de JGZ medewerkers die ons van de noodzakelijke data hebben voorzien.     

 

Ed Buitenhek 

Buitenhek Management & Consult, Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
 

1 Zie https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijsachterstandvve/publicaties/monitor-bereik-voorschoolse-voorzieningen  

https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/onderwijsachterstandvve/publicaties/monitor-bereik-voorschoolse-voorzieningen
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2. ONDERZOEKSVRAGEN EN AANPAK  

2.1 Doelstelling  

Het doel van de monitor is om inzicht te krijgen in het aantal peuters dat naar een voorschoolse voorziening2 

gaat en de inspanning die gemeenten leveren om een aanbod te doen aan peuters die geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag (dat zijn met name peuters uit gezinnen waarbij één van beide ouders/verzorgers  

werkzaam is3) en die momenteel geen gebruik maken van een voorschoolse voorziening 

Concreet betekent dit dat de monitor wordt gebruikt om vast te stellen of de doelstellingen van het Rijk en 

de VNG zijn behaald. Door middel van deze periodieke monitor worden de volgende vragen worden 

beantwoord: 

 laten gemeenten zien dat zij actief beleid voeren en inspanning leveren om een aanbod te doen aan 

peuters die momenteel geen gebruik maken van voorschoolse voorzieningen?  

 is het aantal peuters van niet-werkende ouders en alleenverdieners dat momenteel niet naar een 

voorschoolse voorziening gaat (non-bereik) bij de tussenmeting in 2019 afgenomen met 20.000? 

 is bij de eindmeting het non-bereik afgenomen met nog eens 20.000 en is in 2021 het eindresultaat dat 

alle peuters naar een voorschoolse voorziening gaan? 

2.2 Onderzoeksvragen  

De hoofdvragen zijn door de opdrachtgever nader uitgewerkt en als volgt geformuleerd:  

 in hoeverre doen gemeenten actief een aanbod aan peuters van niet werkende ouders en 

alleenverdieners die momenteel geen gebruik maken van voorschoolse voorzieningen?  

 in hoeverre neemt het aantal peuters dat geen gebruik maakt van voorschoolse voorzieningen met 

ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag af?  

 wat zijn de redenen voor ouders om niet voor een voorschoolse voorziening te kiezen?  

2.3 Aanpak   

Uitgangspunt van de aanpak is dat met zo min mogelijk administratieve belasting van gemeenten, aanbieders 

van voorschoolse voorzieningen en consultatiebureaus een accurate en inzichtelijke monitor gerealiseerd 

wordt. 

Allereerst is een dataformat uitgezet onder alle 355 gemeenten in Nederland. Daarmee zijn de volgende data 

uitgevraagd:  

1. startleeftijd gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen; 

2. omschrijving omvang gesubsidieerd aanbod in aantal uren per categorie peuters (VE4, regulier); 

3. raming totaal aantal peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie (VE) in de gemeente; 

4. contact gegevens aanbieders waarmee de gemeente een subsidierelatie onderhoudt; 

5. omschrijving welke inspanning de gemeente doet om non-bereik tegen te gaan.  

Daarnaast hebben de gemeenten een ‘aanvinkformulier’ en begeleidend schrijven ontvangen dat zij hebben 

uitgezet naar de consultatiebureaus in de gemeente. Via de consultatiebureaus is daarmee geïnventariseerd 

welke redenen ouders opgeven die geen gebruik (gaan) maken van voorschoolse voorzieningen.  

Op basis van de ingevulde dataformats van gemeenten zijn de overige data geïnventariseerd bij de 

aanbieders in die gemeente.  

                                                 
 

2 Als definitie van voorschoolse voorziening wordt in dit rapport gehanteerd de verzameling van geregistreerde kindercentra en 
gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.46 van de Wet Kinderopvang.  
3 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag  
4 VE=Voorschoolse Educatie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag
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Het gaat dan om:  

1. het aantal peuters dat op peildatum in de gemeente gebruik maakt van de voorzieningen van de 

aanbieder, uitgesplitst naar categorie (VE / regulier, via toeslagregeling / via gemeentelijke subsidie); 

2. de omvang van de wachtlijst.        

Deze data worden getoetst met de meest recente data (april 2019) met het toeslaggebruik per gemeente dat 

door de Belastingdienst Toeslagen is aangeleverd. 

Aanvullend is een CBS databestand gebruikt met een uitsplitsing per gemeente van huishoudens die recht 

hebben op kinderopvangtoeslag en het daadwerkelijk gebruik daarvan.  

Deze aanpak levert per gemeente het aanbod en bereik van de voorschoolse voorzieningen op uitgesplitst 

naar: 

1. startleeftijd gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen per gemeente;   

2. bereik en gebruik dagopvang en peuterspeelzaalwerk per gemeente uitgesplitst naar regulier en VE 

doelgroep; 

3. omvang gesubsidieerd aanbod in uren per week uitgesplitst naar regulier en VE doelgroep; 

4. informatie over wachtlijsten; 

5. omvang en bereik VE doelgroep; 

6. aard van de inspanning van gemeenten om het non-bereik tegen te gaan; 

7. analyse oorzaken non-bereik. 

Van alle 355 gemeenten hebben 329 (93%) gemeenten meegewerkt aan het onderzoek. Van 26 gemeenten 

missen we de monitor data. Deze gemeenten hebben een populatieaandeel – in totaal aantal peuters van 2,5 

tot 4 jaar in Nederland - van minder dan 4%. Het gaat dus om relatief kleine gemeenten die ontbreken in 

deze monitor. 
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3. BASISINFORMATIE MONITOR AANBOD VOOR ALLE PEUTERS   

3.1 Stand van zaken  

3.1.1 Bestuurlijke afspraken SZW en VNG   

Het Ministerie van SZW en de VNG hebben in 2016 bestuurlijke afspraken gemaakt (“een aanbod voor alle 

peuters”) met als doel om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse voorziening te 

gaan.  Om gemeenten hiertoe in staat te stellen, heeft het Rijk vanaf 2016 via een decentralisatie-uitkering 

aan gemeenten een budget beschikbaar gesteld dat oploopt tot structureel € 60 miljoen in 2021. Dit bedrag 

was gebaseerd op de aanname dat er ongeveer 40.000 peuters zijn die niet bereikt worden door gemeenten 

en die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en/of voorschoolse educatie.  

3.1.2 Resultaten 1e meting in 2017:  11.400 peuters zonder aanbod 

Uit de eerste meting van deze monitor uit 2017, die in opdracht van SZW en de VNG is uitgevoerd, blijkt dat 

de groep peuters die niet bereikt worden door gemeenten en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag 

kleiner is dan de 40.000 peuters waar in de bestuurlijke afspraken van werd uitgegaan, namelijk 11.400 

peuters.  

3.1.3 Decentralisatie-uitkering: € 30 mln. vanaf 2018  

De uitkomst van deze eerste meting was aanleiding voor SZW en de VNG om de bestuurlijke afspraken te 

herzien. SZW en de VNG hebben overeenstemming bereikt om de peutermiddelen vanaf 2019 niet verder 

op te laten lopen dan € 30 miljoen. Dit heeft als gevolg dat voor 2019 en verder de verdeling per gemeente 

van 2018 wordt gevolgd.  

3.2 Basisinformatie monitor  

3.2.1 Populatie en definitie ‘peuter’ 

Uit de bestuurlijke afspraken blijkt dat de regeling peuters definieert als kinderen in de leeftijdsgroep 2,5 tot 

4 jaar. Per 1 januari 2019 gaat het dan in totaal om 261.0005 peuters in Nederland (CBS, 2019). Dat aantal 

peuters wijkt nauwelijks af van de nulmeting in 2017 (261.700). 

3.2.2 Aandeel peuters zonder toeslagaanspraak 2017: 20% (2015: 22%) 

Op basis van een analyse van een databestand van het CBS6 is gekeken welk aandeel van de peuters 

aanspraak kan maken op kinderopvangtoeslag. Dat zijn éénoudergezinnen met één werkzame ouder, 

tweeoudergezinnen met twee werkzame partners en huishoudens waarbij - onder andere op basis van de 

deelname aan een re-integratietraject of studie - om andere redenen aanspraak bestaat op 

kinderopvangtoeslag. In onderstaande tabel is het aantal peuters per huishoudtype met aanspraak op 

kinderopvangtoeslag (KOT) nader uitgesplitst:  

2017 in aantal 2017 in % 2015 in %

Peuters 2-4 jaar totaal 349.000 100% 100%

Totaal met aanspraak op kinderopvangtoeslag (KOT) 279.700 80% 78%

Totaal zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag (KOT) 69.300 20% 22%  
Bron: CBS Maatwerk 

 

Daaruit volgt dat in 2017 20% van alle peuters in Nederland geen aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag. 

                                                 
 

5  Niet afgerond: 260.850 
6 CBS maatwerk: Aantal particuliere huishoudens met 2 tot 4 jarigen en aantal 2 tot 4 jarigen per gemeente naar type huishouden, 
werkzame ouder/partner(s) en kinderopvangtoeslag, 2017 (CBS, september 2019)      
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Op deze groep peuters richten de bestuursafspraken zich. In vergelijking met 2015 (22%) is dat aandeel dus 

gedaald.  

3.2.3 52.200 peuters van 2,5 tot 4 jaar zonder toeslagaanspraak in 2019 

Als we deze cijfers extrapoleren naar de peuteraantallen per 1 januari 2019 en ons beperken tot de 2,5 tot 4 

jarigen dan kunnen we voor 2019 een actuele verdeling maken.  

Voor deze analyse nemen we aan dat in 2019 - net als in 2017 - nog steeds 80% van het totaal aantal 

peuters aanspraak kan maken op kinderopvangtoeslag.  

 

Per 1 januari 2019 zijn er 348.000 peuters van 2-4 jaar. Als we het aantal 2-jarigen voor 50% en het aantal 

3-jarigen voor 100% meetellen zijn er begin 2019 260.900 peuters in de leeftijd 2,5-4 jaar. Daarvan hebben 

208.700 peuters (80%) aanspraak op KOT en heeft het restant - 52.200 peuters (20%) - geen aanspraak op 

KOT:  

Raming in aantal peuters 2,5-4 jaar 2019 2019 in aantal 2019 in %

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar 260.900            100%

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar met aanspraak op KOT 208.700            80%

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar zonder aanspraak op KOT 52.200              20%   
Bron: CBS 2019, CBS Maatwerk 2019, bewerking BM&C  

 

Op basis van deze data-analyse is de conclusie dat 52.200 peuters van 2,5-4 jaar in 2019 (in de analyse over  

2017 was dat 57.600 peuters of 22%) geen aanspraak hebben op kinderopvangtoeslag en dus voor de 

toegankelijkheid van het voorschoolse aanbod afhankelijk zijn van de financiering door gemeenten.    

We zien dus dat de groep peuters zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag de afgelopen jaren kleiner is 

geworden zowel in aantallen (van 57.600 naar 52.200) als in percentage (van 22% naar 20%).  

3.2.4 85% van de peuters met toeslagaanspraak maakt er daadwerkelijk gebruik van  

Uit de data van de Belastingdienst Toeslagen (peiling april 2019) blijkt dat van de groep peuters met 

aanspraak op KOT 85% daadwerkelijk gebruik maakt van KOT voor dagopvang (inclusief peuteropvang) 

en/of gastouderopvang. Dat betekent dat van de groep peuters met aanspraak op KOT er 15% ofwel 30.400 

peuters geen gebruik van maken. In vergelijking  met 2017 zijn er - onder andere door de harmonisatie van 

de peuteropvang in 2018 - meer peuters gebruik gaan maken van de toeslagregeling voor de bekostiging van 

het voorschoolse aanbod: 

 

Raming in aantal peuters 2,5-4 jaar 2019 in aantal 2019 in % 2017 in %

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar met aanspraak op KOT 208.700            100% 100%

- waarvan gebruik maakt van KOT 178.300            85% 79%

- waarvan geen gebruik maakt van KOT 30.400              15% 21%   
Bron: CBS Maatwerk, Belastingdienst Toeslagen, bewerking BM&C 

 

Het is van belang om bij bovenstaande tabel een nuance te maken omdat niet voor alle 30.400 peuters geldt 

dat er sprake is van non-bereik als gevolg van de keuzes die ouders zelf maken. In deze tabel is het aantal 

KOT gebruikers berekend door 50% van de 2-jarige KOT-gebruikers op te tellen bij 100% van de 3-jarige.  

Omdat in veel gemeenten de startleeftijd voor het peuteropvang aanbod op 2,5 jaar ligt wordt een deel van 

het non-bereik onder 2-jarigen verklaard doordat er voor een deel van de peuters in de leeftijd van 2 tot 2,5 

jaar nog geen opvangaanbod is. Op basis van het bereik onder 3 jarigen kunnen we een raming maken van 

het non-bereik dat ontstaat door de latere startleeftijd van het aanbod. Van de 3-jarige peuters met KOT 

aanspraak maakt 87%7 gebruik van een met KOT gefinancierd aanbod. Dat betekent dat het non-bereik op 

basis van de eigen keuzes van ouders op ongeveer 13% ligt.  

 

                                                 
 

7 Per 1/1/2019 zijn er 173.700 peuters van 3 jaar waarvan er 139.000 (80%) recht hebben op KOT. Van die groep maken 121.100 
peuters (87% van 139.000) gebruik van toeslag voor dagopvang, peuteropvang of gastouderopvang (bronnen Belastingdienst Toeslagen 
en CBS).  
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Daarnaast speelt dat er nog gemeentelijke overgangsregelingen gelden waardoor KOT gerechtigden in 2019 

nog gebruik kunnen maken van gemeentelijk gesubsidieerd aanbod. Verder zien we dat peuters met recht op  

KOT én een VE indicatie niet in alle gevallen gebruik hoeven maken van de KOT regeling en de gemeente de 

financiering van dat aanbod volledig voor haar rekening neemt8.  

3.2.5 Peuters met toeslagaanspraak dat er daadwerkelijk gebruik van maakt groeit 

Uit de data-analyse blijkt dat steeds meer peuters met aanspraak op KOT er ook daadwerkelijk gebruik van 

maken. Was dat aandeel in 2015 nog 70% (CBS, 2017), in 2017 was dat opgelopen tot 79% en in 2019 

bedraagt dat – na correctie - 87% van de peuters. Naast de aantrekkende vraag naar dagopvang wordt dat 

ook veroorzaakt door de omvorming van peuterspeelzalen naar peuteropvang (harmonisatie) die in 2018 

landelijk is ingevoerd, waardoor steeds meer peuters met KOT aanspraak daar ook gebruik van zijn gaan 

maken.  

 

Als we het gebruik van KOT uitsplitsen naar dagopvang (inbegrepen peuteropvang) en gastouderopvang zien 

we dat van de peuters met toeslag 86% gebruik maakt van dag- of peuteropvang, 6% uitsluitend gebruik 

maakt van gastouderopvang en 8% van de peuters gebruik maakt van een combinatie van gastouderopvang 

en dag- of peuteropvang:  
Peuters op 3 jarige leeftijd 2019 in aantallen in %

Totaal aantal peuters met daadwerkelijk gebruik KOT 04/2019 121.100      100%

- waarvan peuters met daadwerkelijk gebruik KOT voor dag- en peuteropvang 104.400      86%

- waarvan peuters met daadwerkelijk gebruik KOT voor gastouderopvang 7.600         6%

- waarvan peuters met daadwerkelijk gebruik KOT voor combigebruik gastouder en dag- of peuteropvang 9.100         8%

Bron: Belastingdienst Toeslagen 2019  

 

Uit de data-analyse kunnen we opmaken dat 87% (2017: 80%) van de peuters met toeslagaanspraak 

gebruik maakt van een voorziening waarop de toeslagregeling van toepassing is. Het aantal peuters dat 

aanspraak heeft op KOT maar gebruik maakt van een gemeentelijk gefinancierd aanbod op basis van 

overgangs- of VE-subsidieregelingen wordt geschat op 1%. Dat levert het volgende beeld op over het bereik 

van het voorschoolse aanbod voor peuters met aanspraak op KOT:  

  

Peuters 2,5-4 jaar 2019 in aantal 2019 in %

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar met aanspraak op KOT 208.700           100%

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar met daadwerkelijk gebruik KOT 04/2019 181.800           87%

Raming aantal peuters 2,5-4 jaar met KOT aanspraak in volledig gesubsidieerd aanbod 2.000               1%

Aantal peuters 2,5-4 jaar met aanspraak KOT in alle voorzieningen 183.800           88%

Non-bereik peuters met KOT aanspraak (208.700 minus 183.800) 24.900              12%  
 

Als we dat bereik vergelijken met het bereik van dezelfde groep in 2017 in onderstaande tabel dan zien we 

dat het bereik op hetzelfde niveau is gebleven:  

Peuters 2,5-4 jaar 2017 in aantal 2017 in %

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar met aanspraak op KOT 204.100           100%

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar met daadwerkelijk gebruik KOT 04/2017 162.300           79%

Raming aantal peuters 2,5-4 jaar met aanspraak maar zonder gebruik KOT in PSZ 17.600             9%

Aantal peuters 2,5-4 jaar met aanspraak KOT in alle voorzieningen (incl. PSZ) 179.900           88%

Non-bereik peuters met KOT aanspraak (204.100 minus 179.900) 24.200              12%

Bron: CBS Maatwerk, Belastingdienst Toeslagen, bewerking BM&C 

   

Op basis van deze analyse ramen we het bereik onder peuters mét aanspraak op kinderopvangtoeslag op 

88% en het non-bereik in 2019 op 24.900 peuters ofwel 12% (2017: 24.200 en 12%).  

  

                                                 
 

8 Zie o.a. overgangsregelingen in gemeenten Hoogeveen (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-167071.html) en Lelystad.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-167071.html
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3.3 Conclusie  

Op basis van de data-analyses stellen we vast dat in 2019: 

 de totale doelgroep van de bestuursafspraken 260.900 peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar omvat; 

 van deze groep 208.700 peuters wél, en 52.200 peuters geen recht hebben op kinderopvangtoeslag; 

 van die 208.700 peuters mét recht op toeslag er 181.800 (87%) dagopvang of gastouderopvang 

gebruiken; 

 het totale bereik onder peuters met toeslagaanspraak ca. 88% (183.800 peuters) bedraagt inclusief de 

toeslaggerechtigde peuters die gebruik maken van een voorschools aanbod zonder gebruik te maken van 

toeslag;  

 het non-bereik onder peuters met toeslagaanspraak 24.900 ofwel 12% bedraagt en daarmee in aandeel 

gelijk is aan het non-bereik in 2017; 

 er geen aanwijzingen zijn dat het bereik van het voorschoolse aanbod onder peuters met aanspraak op 

kinderopvangtoeslag in de periode 2017-2019 is teruggelopen.       
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4. INVENTARISATIE GESUBSIDIEERD VOORSCHOOLS AANBOD GEMEENTEN  

4.1 Inleiding     

Alle 355 gemeenten is gevraagd een format met data aan te leveren en 333 gemeenten (94%) hebben 

daaraan meegewerkt. In bijlage 1 is het invulformat opgenomen dat aan de gemeenten is voorgelegd.  

4.2 Data-inventarisatie gemeenten  

Aan de gemeenten zijn de volgende vragen voorgelegd: 

1. Heeft de gemeente een subsidieregeling voor ouders zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag? 

2. Wordt in de gemeente gebruik gemaakt van de kinderopvangtoeslag voor het (voormalige) 

peuterspeelzaalwerk? 

3. Wat is de startleeftijd van het gesubsidieerd aanbod voor peuters mét en peuters zonder VE indicatie? 

4. Hoeveel uren per week omvat het gesubsidieerd aanbod voor peuters mét en peuters zonder VE 

indicatie? 

5. Voor hoeveel weken per jaar is subsidie beschikbaar? (bijvoorbeeld 40 of 52 weken)? 

6. Wat is de omvang van het totaal aantal peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie (VE) in de 

gemeente?  

7. Is er voldoende capaciteit of zijn er wachtlijsten, en zo ja, wat is de oorzaak daarvan? 

8. Wat zijn de contactgegevens van de gesubsidieerde aanbieders in de gemeente? 

9. Hoe ver is de gemeente met de voorbereiding van maatregelen om het bereik te stimuleren?  

10. Welke maatregelen neemt of overweegt de gemeenten om het bereik te stimuleren?  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten opgenomen van deze inventarisatie.    

4.3 (bijna) alle gemeenten hebben regeling voor ouders zonder KOT  

De inventarisatie bevestigt dat - voor gezinnen die geen aanspraak hebben op kinderopvangtoeslag - vrijwel 

alle gemeenten in 2019 een gemeentelijke regeling hanteren. In de responsgroep is slechts 1 gemeente die 

nog geen regeling heeft voor peuters zonder KOT en zonder VE indicatie.     

4.4 Startleeftijd gemeentelijk aanbod stabiel  

De startleeftijd van het gemeentelijk gesubsidieerde aanbod varieert. Zo zijn er gemeenten waar peuters al 

vanaf 2 jaar gebruik kunnen maken van het aanbod en zijn er ook gemeenten waar peuters pas geplaatst 

kunnen worden vanaf 2,5 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat in 2019 de meeste gemeenten starten met een 

gemeentelijk gesubsidieerde voorschoolse voorziening (peuteropvang) vanaf 2 jaar. Dat was ook in 2017 het 

geval. In 2019 heeft 64% van de gemeenten heeft een gesubsidieerd voorschools aanbod met een 

startleeftijd vanaf 2 jaar.    

4.5 Omvang gesubsidieerd aanbod regulier  en VE  

Gemeenten subsidiëren gemiddeld voor peuters zonder VE indicatie 6,7 uur per week (2017: 6 uur) en voor 

peuters met een VE indicatie gemiddeld 11,4 uur per week (2017: 10 uur). Het aantal weken per jaar dat het 

gesubsidieerde aanbod jaarlijks open is bedraagt gemiddeld 40,7 weken (2017: 40 weken).  

4.6 Raming aantal peuters met VE indicatie: 21% (2017: 20%)  

Op basis van de meting in 2017 werd de door de gemeenten gedefinieerde doelgroep voor VE in totaal op 

circa 53.600 peuters voor geheel Nederland geschat. Dat was circa 20% van het totaal aantal peuters.  Uit 

de meting in 2019 blijkt dat het aantal doelgroep peuters dat gemeenten aanmerken als doelgroep voor het 

VE aanbod vrijwel ongewijzigd is gebleven. In 2019 bedraagt de VE doelgroep in totaal 54.700 peuters ofwel 

21% van het totaal aantal peuters.  
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4.7 Aanpak bestrijding non-bereik vordert   

In 2017 had het overgrote merendeel van de gemeenten in de responsgroep plannen voor, of was al bezig 

met maatregelen om het non-bereik terug te dringen. De vraag aan gemeenten: “Heeft u al stappen 

ondernomen in het kader van de bestuursafspraken 'Een aanbod voor alle peuters'?” werd in 2017 en 2019 

als volgt beantwoord9:     

 

Uit de respons blijkt dat veel meer gemeenten plannen uitvoeren om het non-bereik terug te dringen. In 

2017 was dat nog 30% van de gemeenten in de responsgroep, in 2019 is dat 51%. Slechts een beperkt deel 

(3%) van alle gemeenten heeft nog geen stappen ondernomen.  

Gemeenten zagen in 2017 het verbeteren van werving en toeleiding als meest kansrijke maatregel om het 

bereik te stimuleren en ook in 2019 is dat beeld hetzelfde: 

 

4.8 Wachtlijstproblematiek gesubsidieerd aanbod   

Slechts 3% van alle gemeenten (2017: 7%) in de responsgroep geeft aan dat er onvoldoende capaciteit aan 

gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen is om aan de actuele behoefte in de gemeente te kunnen 

voldoen. 

 

                                                 
 

9 omdat gemeenten meerdere antwoorden konden geven telt het totaal niet op tot 100% 
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4.9 Conclusies inventarisatie gesubsidieerd voorschools aanbod  

Op basis van de door gemeenten aangeleverde data stellen we vast dat in 2019: 

 bijna alle gemeenten een subsidieregeling hebben voor een aanbod voor peuters zonder 

toeslagaanspraak en zonder VE indicatie; 

 het gesubsidieerde aanbod voor peuters zonder VE indicatie omvat gemiddeld 6,7 uur per week (2017: 6 

uur per week) gedurende 40,7 weken per jaar; 

 het gesubsidieerde aanbod voor peuters met VE indicatie omvat gemiddeld 11,4 uur per week (2017: 10 

uur) gedurende 40,7 weken per jaar; 

 het aantal peuters vanaf 2,5 jaar met een VE indicatie volgens de doelgroep definiëring van gemeenten 

in 2019 circa 54.700 bedraagt (2017: 53.600) ofwel 21% van het totaal aantal peuters. 

  



  
   Monitor bereik van voorschoolse voorzieningen in NL 2019 

 

Buitenhek Management & Consult |  SZW / VNG 29-11-2019 13 

5. INVENTARISATIE BEREIK VIA CONSULTATIEBUREAUS  

5.1 Inleiding  

Tijdens de contactmomenten op het consultatiebureau worden kinderen gescreend op diverse ontwikkelings-

gebieden. Vaak vervullen de consultatiebureaus een rol bij het doorverwijzen naar voorschoolse educatie 

programma’s als er risico’s op taalachterstand gesignaleerd worden.  

Omdat de consultatiebureaus een belangrijke rol vervullen bij het screenen van peuters is ook bij deze 

organisaties in Nederland een vinklijst uitgezet (zie bijlage 3).  

Doel daarvan was met name om de oorzaken van het non-bereik te inventariseren. Daarnaast zijn de 

onderzoeksresultaten gebruikt om de aannames  over de omvang van het non-bereik te toetsen. 

5.2 Methode en respons  

De vinklijst omvatte de volgende vragen: 

a. wat is de leeftijd van de peuter (2 of 3 jaar)? 

b. maakt de peuter nu of binnenkort gebruik van een voorschoolse voorziening10? 

c. zo niet welke reden geeft de ouder/verzorger daarvoor met de volgende keuzemogelijkheden: 

a. Kosten: om financiële redenen; 

b. Afstand: omdat het logistiek lastig te regelen is; omdat bijv. meerdere kinderen op verschillende 

scholen/opvang zitten, of het met vervoer niet goed bereikbaar is; 

c. Wachtlijst: omdat er geen plek beschikbaar is op de opvang op de gewenste startdatum; 

d. Geen belangstelling/Principe: omdat ouders/verzorgers het niet nodig vinden, vanwege 

geloofsoverwegingen, nog niet mee bezig; 

e. Verhuizing: omdat sprake is van een tijdelijke of vaste wijziging van woonadres in zowel binnen als 

buitenland;  

f. Overig: als er een andere reden is die niet is past onder de voorgaande opties.  

Alle 355 gemeenten zijn benaderd het vinklijstje uit te zetten bij de lokale jeugdgezondheidszorgorganisatie.  

In totaal hebben wij een respons (dat wil zeggen ingevulde vinklijstjes) ontvangen van de aanbieders van 

jeugdgezondheidszorg in 248 gemeenten (70% van alle gemeenten in Nederland). De screening die is 

uitgevoerd omvatte in totaal 9.940 peuters van 2 en 3 jaar.  

5.3 Onderzoeksresultaten  

5.3.1 Verdeling respons: 39% 2-jarigen en 61% 3-jarigen  

De screening door lokale JGZ instellingen omvatte 9.940 peuters waarvan 39% 2-jarigen en 61% 3-jarigen. 

5.3.2 Non-bereik volgens JGZ inventarisatie gemiddeld 11% of 28.700 peuters 

Uit de screening door lokale JGZ11 instellingen kunnen we opmaken dat 11% van de peuters geen gebruik 

maakt van een voorschoolse voorziening: 

Onderzoeksresultaten screening bereik JGZ 2019 in # in %

Totale respons vinklijstje in aantal peuters 2-4 jaar 9.973      100,0%

Aantal peuters dat gebruik maakt/zal maken van een voorschoolse voorziening 8.872      89,0%

Aantal peuters dat geen gebruik maakt/zal maken van een voorschoolse voorziening 1.101      11,0%  

Dat percentage non-bereik uit de JGZ inventarisatie (11,0%) is dus lager dan in 2017 (13,6%).  

                                                 
 

10 Onder voorschoolse voorzieningen worden begrepen de formele kinderopvang waaronder dagopvang, peuteropvang en/of  
gastouderopvang.  
11 Jeugdgezondheidzorg instellingen waaronder de consultatiebureaus vallen.   
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Op basis van de JGZ screening wordt het totale non-bereik in 2019 geraamd op 28.700 peuters:    

Peuters 2,5-4 jaar 2019 in # in %

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar 260.900         100,0%

Bereik peuters 2,5-4 jaar volgens JGZ screening 232.200         89,0%

Non-bereik peuters 2,5-4 jaar volgens JGZ screening 28.700          11,0%  

Onder peuters van 2 jaar ligt het non-bereik op 16% en dus hoger dan het gemiddelde over alle leeftijden.  

Bij peuters van 3 jaar ligt het non-bereik met 8% lager dan gemiddeld. Dat kan verklaard worden doordat in 

enkele gemeenten de gesubsidieerde voorschoolse voorzieningen een startleeftijd hebben van 2,5 jaar.  

5.3.3 Belangrijkste reden voor niet-gebruik: principiële overwegingen ouders   

De redenen die ouders in 2019 geven om geen gebruik te maken van voorschoolse voorzieningen varieert 

maar wijkt qua verdeling nauwelijks af van de resultaten in 2017:   

Onderzoeksresultaten screening bereik JGZ 2017 en 2019 2019 in % 2017 in %

Aantal peuters dat geen gebruik maakt/zal maken van een voorschoolse voorziening 100% 100%

- vanwege kosten 16% 16%

- vanwege afstand 2% 1%

- vanwege wachtlijst 8% 9%

- vanwege geen belangstelling / principe 38% 32%

- vanwege verhuizing 4% 4%

- vanwege overige redenen 33% 39%  

Een groot deel (33%) van de respondenten zonder voorschools aanbod geeft aan dat zij om andere redenen 

dan kosten, afstand, wachtlijsten, principes of verhuizing afzien van gebruik. Dat kan zijn vanwege het feit 

dat er andere redenen zijn of vanwege het feit dat ouders de reden daarvoor niet nader willen specificeren.      

Van de ouders die een specifieke reden opgeven voor non-bereik is de principiële overweging het 

belangrijkste (38%), gevolgd door kosten (16%) en wachtlijsten (8%).  

Als we de relatieve omvang van de onderscheiden redenen verdelen over het totale non-bereik (11%) 

kunnen we vaststellen welk effect verwacht kan worden bij specifieke maatregelen gericht op bijvoorbeeld 

kosten- en wachtlijstreductie: 

Onderzoeksresultaten screening bereik JGZ 2019 in %

Aandeel peuters dat geen gebruik maakt/zal maken van een voorschoolse voorziening 11,0%

- vanwege kosten in % punten 1,7%

- vanwege afstand in % punten 0,2%

- vanwege wachtlijst in % punten 0,9%

- vanwege geen belangstelling / principe in % punten 4,1%

- vanwege verhuizing in % punten 0,5%

- vanwege overige redenen in % punten 3,6%  

Daaruit volgt dat kostenreductie circa 2% punten kan bijdragen aan het vergroten van het bereik en dat het 

tegengaan van wachtlijsten circa 1% punt extra bereik oplevert. Het wegnemen van principiële bezwaren kan 

4% extra bereik opleveren.  

Verder blijkt dat landelijk het opvangaanbod qua logistiek en afstand niet of nauwelijks een belemmering 

vormt voor het bereik. Uiteraard geeft dit slechts een landelijk beeld en kan dit per gemeente verschillen.  

5.4 Extrapolatie naar landelijk bereik voorschools aanbod 

Op basis van de data-analyses stellen we vast dat het totale non-bereik volgens de screening door de 

consultatiebureaus 11% ofwel 28.700 peuters bedraagt. Dat non-bereik is samengesteld uit een groep 

peuters mét, en een groep peuters zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag (KOT). In paragraaf 3.2.5 

hebben we onderbouwd dat het non-bereik onder peuters met aanspraak op kinderopvangtoeslag (KOT) 

24.900 bedraagt. Het non-bereik onder peuters zonder aanspraak op kinderopvangtoeslag bedraagt dan 

(28.700 minus 24.900 =) 3.800 peuters.   
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In de onderstaande tabel is deze raming nader uitgewerkt: 

 

2019: 

Peuters 2,5-4 jaar 2019 in aantal bereik non-bereik in %

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar 260.900         232.200       28.700       11,0%

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar met aanspraak op KOT 208.700         183.800       24.900       11,9%

Totaal aantal peuters 2,5-4 jaar zonder aanspraak op KOT 52.200          48.400         3.800         7,3%  
 

Er zijn in 2019 in totaal 260.900 peuters. Daarvan maken 232.200 peuters wél gebruik van een voorschoolse 

voorziening en 28.700 peuters (11,0%) niet.   

Van de 208.700 peuters mét aanspraak op KOT bezoeken 183.800 peuters een voorschoolse voorziening en 

24.900 peuters (11,9%) doen dat niet.  

Van de 52.200 peuters zonder aanspraak op KOT bezoeken 48.400 peuters een voorschoolse voorziening en 

doen 3.800 peuters (7,3%) dat niet. 

5.5 Conclusie  

Op basis van de data-analyses van de JGZ screening stellen we vast dat: 

 de raming van het non-bereik in de bestuursafspraken van 2016 op 15% lag en sinds die tijd is gedaald 

naar 13,6% in 2017 en in 2019 is teruggelopen tot 11,0%12; 

 het totale non-bereik van voorschoolse voorzieningen in de leeftijd 2,5-4 jaar ca. 28.700 peuters omvat; 

 het non-bereik onder peuters zonder toeslagaanspraak ca. 3.800 peuters bedraagt; 

 meer dan een derde (38%) van de ouders die afzien van het gebruik van voorschoolse voorzieningen, 

dat doen vanwege principiële redenen. 

 

  

                                                 
 

12 Zowel de steekproef in 2017 als in 2019 heeft een betrouwbaarheidsniveau van 99%. 
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6. INVENTARISATIE BEREIK VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN VIA AANBIEDERS 

6.1 Aanpak   

Alle de door de gemeenten opgegeven subsidiepartners zijn benaderd om een dataformat in te vullen. In de 

bijlage 2 is dit format opgenomen. Doelstelling van de inventarisatie onder aanbieders was om de 

gebruikscijfers op basis van de toeslagdata aan te vullen met de gebruikscijfers onder peuters zonder 

toeslag. Deze aanvullende gebruiksdata zijn verwerkt per gemeente. 

Bij enkele gemeenten is een uitzondering gemaakt omdat daar recent reeds een inventarisatie was 

uitgevoerd. Deze gegevens zijn verwerkt bij de onderzoeksresultaten.  

6.2 Methode en respons  

In totaal hebben gemeenten 1.323 subsidiepartners opgegeven. Deze aanbieders hebben een dataformat 

ontvangen en van 822 subsidiepartners (62%) is een ingevuld format ontvangen. Bij 170 gemeenten (48%) 

is het beeld compleet en hebben alle subsidiepartners het format aangeleverd. Bij 185 gemeenten (57%) is 

de inventarisatie niet compleet omdat niet alle subsidiepartners data hebben aangeleverd of omdat de 

gemeente het invulformat niet heeft aangeleverd.  

Om gemeenten zelf in staat te stellen het beeld te completeren is gekozen voor de volgende aanpak bij de 

terugkoppeling van de onderzoekresultaten: 

 

 

 =>          =>               => 

 

 

      

 

6.3 Onderzoekresultaten  

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen met onderzoeksdata per gemeente. Dat omvat: 

a. het totaal aantal peuters in de leeftijd vanaf 2,5 tot 4 jaar per gemeente  

b. het aandeel en volume peuters mét toeslagaanspraak; 

c. het volume peuters zonder toeslagaanspraak (= doelgroep bestuursafspraken). 

6.4 Vervolg  

Per gemeente worden de individuele onderzoeksresultaten teruggekoppeld.  

 

  

Gemeente X 

Totaal aantal peuters: 100%  

(bron: CBS data per 1/1/2019) 

 

 

 

Gemeente X 

Aantal peuters met KOT aanspraak: 75%  

(bron: CBS data per 2017) 

 

 

 
Aantal peuters zonder KOT aanspraak: 25% 

(bron: CBS data per 2017) 

 

 

 

Gemeente X 

Aantal peuters met KOT gebruik: 60%  

(bron: BD Toeslagen 1/4/2019) 

 

 

 
Aantal peuters in subsidie aanbod: 15%  

(bron: data aanbieders per 1/4/2019) 

 

 

 

Aantal peuters zonder KOT gebruik: 15%  

(bron: berekening) 

 

Non-bereik peuters: 10%  

(bron: berekening) 
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7. CONCLUSIES 

7.1 Is er aanbod voor peuters voor gezinnen zonder KOT? 
Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben een gesubsidieerd aanbod voor peuters zonder toeslag-

aanspraak. Dat aanbod varieert en bestaat gemiddeld uit een aanbod van ca. 6,7 uur per week gedurende 

40,7 weken per jaar.  

Het gesubsidieerd aanbod voor peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie varieert eveneens qua 

omvang maar bestaat gemiddeld uit een aanbod van 11,4 uur per week gedurende 40,7 weken per jaar.  

7.2 Volume gesubsidieerde aanbod iets groter 
In vergelijking met 2017 zien we een lichte toename van het volume van het gesubsidieerde aanbod van 

gemiddeld 6 uur naar gemiddeld 6,7 uur per week. Ook het volume van het gesubsidieerde aanbod voor 

peuters met een indicatie voor voorschoolse educatie stijgt van gemiddeld 10 uur in 2017 naar gemiddeld 

11,4 uur per week in 2019. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat gemeenten anticiperen op het Besluit 

basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie13.     

7.3 Totaal non-bereik voorschoolse voorzieningen: 28.700 peuters 
Op basis van de JGZ inventarisatie (zie hoofdstuk 5.) is duidelijk dat in 2019 11% van de peuters geen 

gebruik maakt van een voorschoolse voorziening. Het gaat dan om een non-bereik van 28.700 peuters.  

7.4 Totaal non-bereik peuters met KOT aanspraak: 24.900 peuters 
De peuters mét KOT aanspraak maar zonder KOT gebruik kunnen wel degelijk gebruik maken van een 

voorschoolse voorziening. Dat kan bijvoorbeeld als zij gebruik maken van een door de gemeente 

gesubsidieerd aanbod waarop de toeslagregeling niet van toepassing is. Na correctie ramen we het non-

bereik in deze groep op 24.900 peuters.        

7.5 Non-bereik peuters zonder toeslagaanspraak: 3.800 peuters 
Gelet op het totale non-bereik van 28.700 peuters dat we op basis van de JGZ screening hebben vastgesteld 

en het non-bereik van 24.900 onder peuters mét toeslagaanspraak , resteert voor het non-bereik onder 

peuters zonder toeslagaanspraak dan een totaal volume van 3.800 peuters. Dat levert het volgende 

totaalbeeld op:         

 

 

 =>          =>         => 

 

 

 

 

 

14 

Uit deze raming blijkt dat ca. 7% (3.800 / 52.200) van de peuters zonder recht op toeslag geen gebruik 

maakt van een voorschoolse voorziening en dat ca. 12% (24.900 / 208.700) van de peuters mét recht op 

toeslag geen gebruik maakt van een voorziening.  

                                                 
 

13 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-315.html  
14 Het gaat hier om peuters uit gezinnen met aanspraak op kinderopvangtoeslag die gebruik maken van de nog niet geharmoniseerde 
peuterspeelzalen waarop in 2017 de kinderopvangtoeslag nog niet van toepassing is. Zie voor onderbouwing paragraaf 3.2.6.    

Nederland  

Totaal aantal peuters: 260.900 

100%  

(bron: CBS data per 1/1/2019) 

 

 

 

Nederland  

Peuters met KOT aanspraak: 208.700  

80%  

(bron: CBS data per 2017) 

 

 

 
Peuters zonder KOT aanspraak: 52.200  

20% 

(bron: CBS data per 2017) 

 

 

 

Nederland  

Peuters met KOT gebruik: 181.800  

 70%   

 

 

 

 

Peuters zonder KOT gebruik in voorziening: 2.000  

1% 

 

Peuters zonder KOT aanspraak in voorziening: 48.400  

19%  

 

 

 

Non-bereik peuters zonder KOT aanspraak: 3.800  

1% 

 

Non-bereik KOT - peuters: 24.900  

9% 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-315.html
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Uit de data-analyse en het veldonderzoek is te concluderen dat het non-bereik onder peuters zonder 

toeslagaanspraak met 3.800 aanmerkelijk lager is dan het non-bereik in 2017 (11.400 peuters). Dat heeft 

enerzijds te maken met de daling van het aantal peuters zonder KOT aanspraak maar anderzijds is ook het 

relatieve bereik van het voorschoolse aanbod in deze groep toegenomen.   

7.6 Motieven voor niet gebruiken voorschoolse voorzieningen 
Van de specifiek opgegeven redenen voor non-bereik is de principiële overweging van ouders. 

Als we de relatieve omvang van de door ouders opgegeven redenen verdelen over het totale non-bereik 

(11%) is te zien dat met name het wegnemen van principiële bezwaren een belangrijke bijdrage kan leveren 

aan het stimuleren van het bereik.  

7.7 Aanbevelingen stimuleren bereik voorschoolse voorzieningen 
Op basis van de vergelijking met de nulmeting in 2017 zien we dat het non-bereik met name is gedaald 

onder peuters zonder toeslagaanspraak. Het non bereik onder peuters met toeslag is gelijk gebleven.  

Daarnaast wordt – net als in 2017 – nogmaals bevestigd dat een relatief groot deel van het non-bereik wordt 

ingegeven door principiële opvattingen van ouders over opvoeding, levensovertuiging en/of de meerwaarde 

van een voorschools aanbod.  

8. TOT SLOT 

Bij de nulmeting in 2017 is gebruik gemaakt van de toen beschikbare data over toeslagaanspraak met 

peiljaar 2015. Omdat bij dit onderzoek de data beschikbaar zijn van peiljaar 2017 is een aanvullende analyse 

gemaakt van de effecten op de resultaten van de nulmeting. Die analyse is in bijlage 5 opgenomen.  

Dat leidt overigens niet tot een hoger of lager non-bereik over 2017 (dat blijft 13,6%) maar het leidt wél tot 

een andere verdeling in het non-bereik tussen kinderen mét en kinderen zonder aanspraak op toeslag.  

Door de update zien we een nog lager non-bereik onder niet-KOT peuters in 2017 (6.100 versus 11.400).   

Na correctie van deze data daalt het non-bereik van de peuters zonder KOT aanspraak van 6.100 in 2017 

naar 3.800 in 2019. Het non-bereik onder peuters met KOT aanspraak is in 2017 na correctie 29.500 en daalt 

in 2019 naar 24.900. In bijlage 5 is dat nader toegelicht.  
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BIJLAGE 1: INVULFORMAT GEMEENTEN 

  

FORMAT GEMEENTEN MONITOR BESTUURSAFSPRAKEN 'Een aanbod voor alle peuters'

GEMEENTENAAM

SUBSIDIEREGELING

Heeft u een subsidieregeling voor ouders zonder kinderopvangtoeslag?  j = ja of n = nee 

Wordt in uw gemeente al gebruik gemaakt van de kinderopvangtoeslag voor het gesubsidieerde aanbod voor peuters?  j = ja of n = nee 

REGULIERE PEUTERS

Vanaf welke leeftijd komen reguliere peuters in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats?  jaar

Hoeveel uren per week wordt gesubsidieerd voor reguliere peuters?  uren per week

Is er een verplichting om het aanbod over meer dagen van de week te verdelen, zo ja over hoeveel?  dagen per week

Voor hoeveel weken per jaar is subsidie beschikbaar? (bijvoorbeeld 40 weken)  weken

DOELGROEPPEUTERS MET VVE-AANBOD

Vanaf welke leeftijd komen doelgroeppeuters in aanmerking voor een gesubsidieerde VVE-plaats (en extra uren aanbod)?  jaar

Hoeveel uren per week wordt gesubsidieerd voor doelgroeppeuters zonder kinderopvangtoeslag? uren per week

Is er een verplichting om dit over meer dagen te verdelen, zo ja over hoeveel? (niets invullen als niet van toepassing) dagen per week

Voor hoeveel weken per jaar is subsidie beschikbaar? (bijvoorbeeld 40 weken) weken

doelgroeppeuters

CAPACITEIT

Is er voldoende capaciteit voor peuters van ouders zonder kinderopvangtoeslag?  j = ja of n = nee 

Kunt u aangeven welke oorzaak/oorzaken dat heeft? (Zet een X achter de optie die van toepassing is)

subsidieplafond is bereikt  X invullen als van toepassing

onvoldoende geschikte locaties/ruimtes  X invullen als van toepassing

te weinig vraag in kleine kernen/dorpen  X invullen als van toepassing

AANBIEDERS

peuterwerk en VVE in 2017. Bij voorkeur met de naam en contactgegevens van uw contactpersoon.

Naar organisatie Naam contactpersoon e-mail adres telefoonnummer

 

ASSCHER-MIDDELEN - BEREIK ALLE PEUTERS

Wij zijn ons plan aan het realiseren X invullen als van toepassing

Wij hebben een plan uitgewerkt, realisatie moet nog volgen  X invullen als van toepassing

Wij zijn bezig met het maken van een plan X invullen als van toepassing

Wij zijn de mogelijkheden en/of het non-bereik aan het onderzoeken  X invullen als van toepassing

Wij hebben nog geen stappen ondernomen  X invullen als van toepassing

Verlagen ouderbijdrage  X invullen als van toepassing

Uitbreiden capaciteit  X invullen als van toepassing

Verbeteren van werving en toeleiding X invullen als van toepassing

Nog onbekend X invullen als van toepassing

Wij zien geen mogelijkheden om het non-bereik te verlagen  X invullen als van toepassing

Anders, namelijk

Anders, namelijk

Kunt u hieronder aangeven welke partijen binnen uw gemeente gebruik maken van de gemeentesubsidie voor 

Anders, namelijk 

Heeft u al stappen ondernomen in het kader van de bestuursafspraken 'Een aanbod voor alle peuters'? (Zet een X 

achter de optie die van toepassing is)

Welke maatregelen neemt u of verwacht u in elk geval te gaan nemen om het non-bereik te verkleinen? (zet een X 

achter de optie die van toepassing is)

Is bekend hoeveel doelgroeppeuters er in uw gemeente totaal ongeveer zijn (peuters vanaf bovengenoemde 

startleeftijd)? (niets invullens als niet bekend)
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 BIJLAGE 2: INVULFORMAT GESUBSIDIEERDE AANBIEDERS 

  

FORMAT HOUDERS  'Een aanbod voor alle peuters'

GEMEENTENAAM

ORGANISATIE  

NAAM CONTACTPERSOON  

E-MAIL CONTACTPERSOON  

TELEFOONNR CONTACTPERSOON

TOELICHTING

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doen wij onderzoek naar 

het gebruik van de voorschoolse voorzieningen door peuters (2- en 3-jarigen) in alle gemeenten in Nederland. 

Uw gemeente heeft aangegeven dat zij subsidie verstrekt aan uw organisatie voor peuterspeelzaalwerk, peuteropvang of VVE en heeft ons gevraagd    

aanvullende informatie over het gebruik van het gesubsidieerde aanbod bij u op te vragen. De gevraagde informatie kunt u invullen in de witte velden. 

Doel is om daarmee het bereik van het aanbod in kaart te brengen en zo eventuele aanpassingen in het gemeentelijk beleid te onderbouwen.

De door u aangeleverde informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat wij de informatie niet aan derden verstrekken en dat wij in de 

onderzoeksrapporten uitsluitend gegevens op gemeenteniveau publiceren.   

De gevraagde gegevens gaan uitsluitend over het gebruik van het gemeentelijk gesubsidieerde voorschoolse aanbod voor peuters in de leeftijd 2 en 3 jaar. 

Als peildatum voor de gevraagde gegevens hanteren wij voor het onderzoek de maand april 2017. Het gaat dus om de unieke peuters die in deze maand 

gebruik gemaakt hebben van een gesubsidieerd aanbod. 

SUBSIDIEREGELING

Ontvangt u gemeentesubsidie voor peuters zonder VVE indicatie en zonder kinderopvangtoeslag?  j = ja of n = nee 

Ontvangt u gemeentesubsidie voor peuters met een VVE indicatie en zonder kinderopvangtoeslag?  j = ja of n = nee 

Ontvangt u gemeentesubsidie voor peuters met een VVE indicatie en met kinderopvangtoeslag?  j = ja of n = nee 

REGULIERE PEUTERS ZONDER TOESLAGAANSPRAAK

Hoeveel reguliere peuters van 2 jaar zonder recht op kinderopvangtoeslag en zonder VVE indicatie maken in april 2017 gebruik van het gesubsidieerde aanbod? 2 - jarigen

Hoeveel reguliere peuters van 3 jaar zonder recht op kinderopvangtoeslag en zonder VVE indicatie maken in april 2017 gebruik van het gesubsidieerde aanbod? 3 - jarigen

Hoeveel reguliere peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag en zonder VVE indicatie maken in totaal in april 2017 gebruik van het gesubsidieerde aanbod?* 2- en 3-jarigen

* dit is de optelsom van de 2 cellen hierboven, indien u geen leeftijden kunt uitsplitsen verzoeken wij u in ieder geval het totaal in deze cel in te vullen

DOELGROEPPEUTERS MET VVE-AANBOD ZONDER TOESLAGAANSPRAAK

Hoeveel VVE - doelgroep peuters van 2 jaar zonder recht op kinderopvangtoeslag maken in april 2017 gebruik van het gesubsidieerde aanbod? 2 - jarigen

Hoeveel VVE - doelgroep peuters van 3 jaar zonder recht op kinderopvangtoeslag maken in april 2017 gebruik van het gesubsidieerde aanbod? 3 - jarigen

Hoeveel VVE - doelgroep peuters van 2 en 3 jaar zonder recht op kinderopvangtoeslag maken in april 2017 in totaal gebruik van het gesubsidieerde aanbod?** 2- en 3-jarigen

** dit is de optelsom van de 2 cellen hierboven, indien u geen leeftijden kunt uitsplitsen verzoeken wij u in ieder geval het totaal in deze cel in te vullen

DOELGROEPPEUTERS MET VVE-AANBOD MET TOESLAGAANSPRAAK

Hoeveel VVE - doelgroep peuters van 2 jaar met recht op kinderopvangtoeslag maken in april 2017 gebruik van het gesubsidieerde aanbod? 2 - jarigen

Hoeveel VVE - doelgroep peuters van 3 jaar met recht op kinderopvangtoeslag maken in april 2017 gebruik van het gesubsidieerde aanbod? 3 - jarigen

Hoeveel VVE - doelgroep peuters van 2 en 3 jaar met recht op kinderopvangtoeslag maken in april 2017 in totaal gebruik van het gesubsidieerde aanbod?*** 2- en 3-jarigen

*** dit is de optelsom van de 2 cellen hierboven, indien u geen leeftijden kunt uitsplitsen verzoeken wij u in ieder geval het totaal in deze cel in te vullen

CAPACITEIT EN WACHTLIJSTEN

Heeft u (noemenswaardige) wachtlijsten voor peuters van ouders zonder kinderopvangtoeslag en zonder VVE indicatie?  j = ja of n = nee 

Heeft u (noemenswaardige) wachtlijsten voor peuters van ouders zonder kinderopvangtoeslag en met VVE indicatie?  j = ja of n = nee 

Kunt u aangeven welke oorzaak/oorzaken dat heeft? (Zet een X achter de optie die van toepassing is)

subsidieplafond is bereikt X invullen als van toepassing

onvoldoende geschikte locaties/ruimtes X invullen als van toepassing

te weinig vraag in kleine kernen/dorpen X invullen als van toepassing

Anders nl.: 
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BIJLAGE 3: VINKLIJSTJE JGZ 
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BIJLAGE 4: DOELGROEP BESTUURSAFSPRAKEN PER GEMEENTE 
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BIJLAGE 5: UPDATE NULMETING 2017 

 

Aanleiding update  

Omdat we bij de nulmeting in 2017 de CBS data van 2017 over het aandeel peuters met toeslagaanspraak 

nog niet hadden, hebben we destijds de wel beschikbare CBS data over 2015 gebruikt. Omdat we in 2019 de 

daadwerkelijke cijfers over 2017 hebben kunnen we nu dus ook met terugwerkende kracht deze nieuwe data 

verwerken in de nulmeting van 2017. Dat leidt overigens niet tot een hoger of lager non-bereik over 2017 

(dat blijft 13,6%) maar het leidt wél tot een andere verdeling in het non-bereik tussen kinderen mét en 

kinderen zonder aanspraak op toeslag.  

Non-bereik niet KOT peuters van 11.400 naar 6.100  

Onderstaande paragraaf staat in de rapportage over 2017: 

 

Als we in deze passage de nieuwe CBS Maatwerk cijfers van 2017 verwerken dan ziet dat er als volgt uit:  
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Door de update zien we een nog lager non-bereik onder niet-KOT peuters (6.100 versus 11.400) en zien we 

ook een veel kleiner verschil in relatief non-bereik tussen KOT (14%) en niet-KOT peuters (12%).  

Vergelijking met 2019 

Na correctie van deze data daalt het non-bereik van de peuters zonder KOT aanspraak van 6.100 in 2017 

naar 3.800 in 2019. Het non-bereik onder peuters met KOT aanspraak is in 2017 na correctie 29.500 en daalt 

in 2019 naar 24.900.  


