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Managementsamenvatting 

Bestrijding van onderwijsachterstanden is een belangrijk element in het beleid 

van de landelijke overheid. Sinds het begin van deze eeuw worden 

kinderopvanginstellingen als nuttige instrumenten gezien om achterstanden 

bij specifieke groepen kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te 

pakken. Het beleid concentreert zich met name op kinderdagverblijven en 

peuterspeelzalen, twee vormen van kinderopvang met historisch gezien 

verschillende doelstellingen en doelgroepen. Sinds de invoering van de Wet 

OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) hebben beide 

opvangvormen beduidende impulsen gekregen, onder andere met het oog op 

het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden bij peuters. Per 1 

augustus 2010 kunnen zowel kinderdagverblijven als peuterspeelzalen 

voorschoolse educatie aanbieden aan kinderen met een (dreigende) 

taalachterstand in het Nederlands. De kosten daarvoor worden voor een 

belangrijk deel door gemeenten gedragen, die daartoe een uitkering van het 

rijk ontvangen. 

 

De hoofdvraag van het onderhavige kwalitatieve onderzoek is hoe de 

uitgangspunten van de Wet OKE gestalte hebben gekregen in de praktijk. Eén 

van de centrale uitgangspunten van de wet is het streven om 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn te krijgen, ofwel te 

harmoniseren. Daartoe zijn onder andere de kwaliteitseisen, de financiering en 

het toezicht in beide opvangvormen meer op elkaar afgestemd. De Wet OKE 

geeft hierbij de regie aan de gemeenten: zij hebben de beleidsvrijheid om te 

bepalen hoe die afstemming gestalte krijgt. De vraag die daaruit voortvloeit, is 

welke keuzes gemeenten maken. De vraag die daar weer achter ligt, is hoe de 
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beleidsverwachtingen zich verhouden tot de manier waarop gemeenten hun 

beleid in praktijk brengen. Wat is feitelijk de beleidstheorie van de Wet OKE? 

 

Ter beantwoording van deze vragen hebben wij drie deelonderzoeken 

uitgevoerd: 

 Reconstructie van de achterliggende beleidstheorie; 

 Implementatieonderzoek; 

 Secundaire gegevensanalyses. 

 

De reconstructie van de beleidstheorie is met name gebaseerd op een analyse 

van beleidsdocumenten uit de periode 2000 tot en met augustus 2010, het 

moment waarop de wet in werking is getreden. Aanvullend is een gesprek 

gevoerd met ambtenaren van de betrokken departementen  (OCW, SZW) die 

betrokken zijn geweest bij de beleidsontwikkeling. Het implementatie-

onderzoek is gedaan bij twaalf gemeenten: drie grote steden, zes middelgrote 

gemeenten en drie kleinere gemeenten. In elke gemeente zijn minstens twee 

telefonische interviews gehouden, waarvan één met een beleidsambtenaar, en 

een tweede (en in een enkel geval derde) interview met een vertegenwoordiger 

van de kinderopvang en van het peuterspeelzaalwerk in de betreffende 

gemeente. Aanvullende informatie voor dit deelonderzoek is verkregen bij 

enkele landelijke instellingen, waaronder de Brancheorganisatie Kinderopvang 

en het Landelijk Platform Peuterspeelzaalwerk. De secundaire 

gegevensanalyses hebben betrekking gehad op het pre-COOL cohortonderzoek, 

met name de tweede meting die in 2011 is verricht, het eerste jaar na de 

ingangsdatum van de Wet OKE. 

 

De reconstructie van de beleidstheorie heeft zich op drie elementen gericht: de 

beleidsproblemen (de problemen waarvoor de wet een oplossing zou moeten 

bieden), de beleidsdoelen en de beleidsmaatregelen. In de beleidsreconstructie 

is vastgesteld dat de beleidsproblemen zich op twee punten concentreerden: de 

bestaande grote verschillen in wet- en regelgeving voor kinderopvang en 

peuterspeelzalen en een onvoldoende bereik van voorschoolse educatie onder 

achterstandsleerlingen. De twee gekozen beleidsdoelen sluiten rechtstreeks bij 

deze twee problemen aan: de borging van de kwaliteit van kinderdagverblijven 

en peuterspeelzalen en de bestrijding van vroege taalachterstanden bij 

kinderen tot zes jaar. De beleidsmaatregelen omvatten een geheel van 

maatregelen op vier terreinen: 1. het genereren van een kwaliteitsimpuls voor 
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peuterspeelzalen, 2. het bevorderen van de financiële toegankelijkheid van 

peuterspeelzalen, 3. het realiseren van een dekkend aanbod van voorschoolse 

educatie en 4. het inrichten van een systeem van toezicht en handhaving. De 

vraag naar de potentiële werkzaamheid van de getroffen beleidsmaatregelen 

blijkt moeilijk te beantwoorden. Er is voor de meeste maatregelen weinig of 

geen wetenschappelijk onderzoek gedaan waaruit met redelijke zekerheid kan 

worden afgeleid dat deze werkzaam zijn. Bijgevolg opereert de wetgever in een 

gedeeltelijk vacuüm, weliswaar gestuurd door ervaringen en inzichten van een 

brede groep experts en betrokkenen, maar tegelijkertijd tastend bij gebrek aan 

relevant wetenschappelijk onderzoek. De wens dat het overheidsbeleid op het 

terrein van de voor- en vroegschoolse educatie evidence-based zou moeten zijn, 

is niet gerealiseerd. 

 

De conclusie uit het implementatieonderzoek onder gemeenten en 

vertegenwoordigers van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is dat de 

invoering van de Wet OKE in veel opzichten goed is verlopen. Zo hebben het 

terugdringen van de vrijwillige medewerkers en de eisen aan de groepsgrootte 

en de leidster-kindratio een gunstige invloed gehad op de kwaliteit van 

peuterspeelzalen. Een andere ontwikkeling is dat veel peuterspeelzalen in het 

merendeel van de gemeenten – zowel de grote, middelgrote als de kleinere – 

zijn of worden omgevormd tot instellingen voor peuteropvang, waar aan 

doelgroeppeuters voorschoolse educatie wordt geboden. Het aantal reguliere 

peuterspeelzalen, de peuterspeelzalen die géén voorschoolse educatie 

aanbieden, is bijgevolg sterk afgenomen. De financiële toegankelijkheid van 

peuterspeelzalen, met of zonder voorschoolse educatie, vormt volgens onze 

zegslieden nergens een probleem. In alle gemeenten is sprake van een actieve 

toeleiding van doelgroeppeuters, met name door de inzet van 

consultatiebureaus. Ook hebben gemeenten inspanningen gedaan om een 

uitbreiding van het aanbod van voorschoolse educatie te realiseren. Gemeenten 

melden in het algemeen dat het bereik van voorschoolse educatie de laatste 

jaren toegenomen is.Tegelijkertijd erkennen ze het dat lastig is om zicht te 

krijgen op het daadwerkelijke bereik. Op het vlak van toezicht en handhaving 

signaleren gemeenten weinig of geen problemen, afgezien van enkele gevallen 

van een tijdelijke achterstand in de GGD-inspecties. Er is instemming met de 

manier waarop de GGD’s en de Inspectie van het Onderwijs toezicht houden en 

ook is er waardering voor de samenwerking tussen deze instellingen. Zorgen 

zijn er over de toekomstige ontwikkelingen, waaronder de dreiging van verdere 
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kortingen op de kinderopvangtoeslag en van toenemende segregatie vanwege 

de scheiding tussen werkende en niet-werkende ouders. 

 

Het derde deelonderzoek, het gebruik van data en bevindingen uit het pre-

COOL cohortonderzoek, heeft tot de bevinding geleid dat anno 2011 in veel 

van de toen onderzochte 21 gemeenten vrijwel alle doelgroeppeuters een 

kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken. Hieraan kan de conclusie 

worden verbonden dat de Wet OKE voor die gemeenten een effectieve impuls 

heeft geboden om doelgroeppeuters via voorschoolse educatie te bereiken. Uit 

de analyses blijkt tevens dat ouders van peuters, ongeacht of de peuters tot de 

doelgroep te rekenen zijn en ongeacht of ze voor een kinderdagverblijf of een 

peuterspeelzaal kiezen, in grote lijnen dezelfde keuzemotieven hanteren. Het 

gemaksmotief en het kostenmotief worden relatief onbelangrijk gevonden. 

Daarentegen spelen het sfeermotief (er heerst een prettige sfeer) en het 

ontwikkelingsmotief (mijn kind leert er veel) een veel belangrijker rol. 

De OKE-wet stelt eisen aan de staf-kindratio, de groepsgrootte en het 

opleidingsniveau van het personeel. Uit de pre-COOL data blijkt dat in de 

praktijk in het algemeen aan deze eisen wordt voldaan. Gegevens over het 

aanbod (de sociaal-emotionele en de educatieve kwaliteit van de 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) wijzen uit dat de kwaliteit, zoals 

gemeten met de betreffende observatieinstrumenten midden tot hoog is voor 

de emotionele kwaliteit, niet zeer hoog. In educatief opzicht laat de kwaliteit in 

de voorschoolse voorzieningen nog te wensen over. Peuterspeelzalen scoren 

hier gemiddeld beter op dan kinderdagverblijven, maar voor beide 

voorzieningen geldt dat het, om de doelen van de Wet OKE te bereiken van 

belang is om de educatieve kwaliteit in beide soorten voorzieningen te 

verhogen. 

In de slotconclusie  (paragraaf 5.6) en in het daarin opgenomen overzicht 

(figuur 5.2) wordt aangegeven waar de drie clusters gemeenten staan op de 

diverse punten van het proces van implementatie van de Wet OKE. 

Het rapport besluit (in paragraaf 5.7) met aanbevelingen voor het beleid, 

waaronder de aanbeveling om het beleid betreffende de doelen van de wet OKE 

systematisch te monitoren, de inspectie door GGD en Inspectie van het 

Onderwijs meer op elkaar af te stemmen, en te zorgen voor continuïteit van 

middelen en duidelijkheid in de politieke koers.  
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1  Inleiding 

1.1  Achtergrond van het onderzoek 

Bestrijding van onderwijsachterstanden is sinds decennia een belangrijk 

onderdeel van het overheidsbeleid, vooral in het basisonderwijs en – steeds 

meer - in de voorschoolse periode. In de loop van de tijd heeft het 

onderwijsachterstandenbeleid wisselende accenten gekregen en zijn er 

verschillende nieuwe beleidsinstrumenten ingezet (Driessen, 2013; Mulder, 

1996; Meijnen, 2003; Doolaard & Leseman, 2008; Ledoux & Veen, 2009). Het 

beleid is vanaf het begin vergezeld geweest van onderzoek. Dat richtte zich op 

verschillende terreinen: de wijze van aansturing/regievoering, de 

implementatie en effecten van deelprogramma’s en de cognitieve en sociaal-

emotionele ontwikkeling van de doelgroepen van het beleid (kinderen van 

autochtone en allochtone laagopgeleide ouders) in vergelijking met de 

ontwikkeling van de overige leerlingen. Voor dit laatste vormen de 

cohortonderzoeken in het primair onderwijs (voorheen PRIMA,  tegenwoordig 

COOL5-18) een belangrijke informatiebron, sinds 2009 aangevuld met het 

cohortonderzoek in de leeftijdsgroep 2-5 jaar (pre-COOL).  

 

In de programma’s van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek 

Primair Onderwijs (BOPO)1 vormt het onderwijsachterstandenbeleid al langere 

tijd een programmalijn. Vanuit het programma 2009-2012 werd onderzoek 

                                                      

 
1 De BOPO coördineerde onderzoek rond beleidsprogramma’s primair onderwijs van het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met ingang van 2014 is de BOPO opgegaan in de 

Programmaraad Beleidsgericht Onderzoek (ProBO) en valt deze onder het Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek (NRO). 
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gesubsidieerd naar de gevolgen van wijzigingen in het beleid en naar de 

inrichting en effecten van achterstandsbestrijding in het basisonderwijs en in 

de voorschoolse periode. In dat programma lag een belangrijk accent op voor- 

en vroegschoolse educatie (vve), met thema’s als de regierol van gemeenten en 

besturen, de kwaliteit van peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen, de 

aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en de effecten van vve op 

de ontwikkeling van kleuters (Veen, Karssen, Van Daalen, Roeleveld, 

Triesscheijn, & Elshof, 2013; Karssen, Van der Veen, Veen, Van Daalen & 

Roeleveld, 2013; Driessen, 2012; Leseman & Slot, 2013). Daarnaast is 

onderzoek gedaan naar effecten van wijzigingen in de gewichtenregeling en 

naar prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in primair- en voortgezet 

onderwijs, en naar onbenut talent (Claassen & Mulder, 2012; Roeleveld, 

Driessen, Ledoux, Cuppen & Meijer, 2011).  

 

Voor de jaren 2013-2014 heeft de BOPO opnieuw enkele thema’s uit het 

onderwijsachterstandenbeleid laten onderzoeken (Hofman & Mulder, 2012). 

Het gaat om vier onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd onder de titel 

‘Van voorschools tot en met groep 8: thema’s uit het 

onderwijsachterstandenbeleid onderzocht’. De thema’s gaan over (1) 

onderwijsachterstandenbeleid in relatie met overig beleid, (2) achterstand van 

autochtone doelgroepleerlingen, (3) evaluatie van de Wet OKE en (4) selectie en 

indicering van en het aanbod voor vve-doelgroepkinderen. Het onderzoek dat 

hier wordt gerapporteerd betreft thema 3, waarin de werking van de Wet OKE 

(Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) centraal staat. Het 

onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut van de 

Universiteit van Amsterdam en het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen.  

  

Het doel van het programma als geheel is om een aantal aspecten van het 

onderwijsachterstandenbeleid in samenhang te onderzoeken. Het onderzoek 

moet antwoord geven op twee centrale vragen. De eerste vraag heeft vooral 

betrekking op de uitwerking van het beleid in de praktijk. Het 

onderwijsachterstandenbeleid kent een aantal uitgangspunten en bedoelingen, 

maar lokale beleidsvrijheid, specifieke contexten en veranderingen in de tijd 

kunnen maken dat het beleid op verschillende plaatsen verschillend uitwerkt, 

of anders uitwerkt dan is bedoeld. De tweede vraag heeft betrekking op het 

differentieel handelen van beroepskrachten (leidsters, pedagogisch 

medewerkers, leerkrachten) in verband met de gelijktijdige aanwezigheid van 
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verschillende groepen leerlingen die elk eigen eisen stellen. De context hiervan 

is dat zowel scholen als voorschoolse instellingen te maken hebben met 

verschillende beleidsverwachtingen tegelijkertijd (interferentie van 

beleidsprogramma’s). In het hier beschreven onderzoek is alleen de 

overkoepelende eerste vraag aan de orde, het betreft de uitwerking van de Wet 

OKE op de praktijk van de voorschoolse voorzieningen.   

1.2  Uitwerking van de probleemstelling 

Vve-beleid 

In het vve-beleid zijn het afgelopen decennium twee belangrijke wijzigingen 

doorgevoerd. Dat betreft in de eerste plaats een wijziging op sturingsniveau in 

2006. In de periode daarvoor waren gemeenten verantwoordelijk voor het hele 

vve-beleid. Maar sinds 1 augustus 2006 voeren gemeenten alleen nog de regie 

over de voorschoolse periode (peuterspeelzalen en kinderopvang) en zijn de 

schoolbesturen verantwoordelijk voor het vroegschoolse deel (kleutergroepen 

van basisscholen). In de tweede plaats is in 2010 de Wet Ontwikkelingskansen 

door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) in werking getreden. Met de Wet OKE wil 

de overheid kinderdagverblijven en peuterspeelzalen meer op één lijn brengen 

(harmoniseren). Daartoe worden de financiering en de regelgeving op het 

gebied van kwaliteit, het aanbod en het toezicht in beide type instellingen meer 

op elkaar afgestemd. Het doel is om de kwaliteit in beide soorten instellingen 

te verhogen en een beter en breder aanbod in ontwikkelingsstimulerende 

programma’s te bewerkstelligen. De gemeenten voeren in dit proces de regie.  

 

In dit onderzoek richten we ons op de wijze waarop de uitgangspunten van de 

Wet OKE gestalte krijgen in de praktijk. Zoals bij veel beleidsprogramma’s is 

het ook hier de vraag of het beleid zoals beoogd overeenstemt met beleid zoals 

uitgevoerd. Dit onderzoek focust op de rol van de verschillende partners in de 

beleidsketen. De onderzoeksvragen zijn:  

 Wat is de beleidstheorie achter de Wet OKE? 

 Hoe en in welke mate worden de beleidsmaatregelen behorend bij de Wet 

OKE in de praktijk toegepast? Ontstaan er varianten, zo ja welke en 

waarom? Is er sprake van interferentie met ander beleid? 

 

Ter beantwoording van deze onderzoeksvragen zijn de volgende 

onderzoeksactiviteiten uitgevoerd:  
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Reconstructie van de beleidstheorie 

Beleidsmaatregelen zoals behorend bij de Wet OKE zijn gebaseerd op 

aannamen over de werking ervan. Soms blijken onjuiste veronderstellingen 

achteraf de reden voor tegenvallende resultaten. Er is daarom voor gekozen om 

het onderzoek te starten met een reconstructie van de beleidstheorie, waarin 

gekeken wordt naar de veronderstellingen, achterliggende rationales en 

beoogde doelstellingen van het betreffende beleid (Pater, Sligte & Van Eck, 

2012). Eerst is in kaart gebracht wat de beleidsachtergrond is en welke 

beleidsverwachtingen aan de Wet OKE ten grondslag liggen. Dat is gedaan aan 

de hand van de volgende deelvragen: 

 Op grond van welke opvattingen is voor de Wet OKE gekozen?  

 Welke causale en finale relaties worden verondersteld?  

 Wat was de beoogde ‘winst’ van de wet ten opzichte van de bestaande 

situatie?  

 

Het eerste doel van de beleidsreconstructie is om in kaart te brengen welke 

aspecten relevant zijn om te onderzoeken op toepassing ervan in de praktijk. 

Het tweede doel is om op basis van de reconstructie uitspraken te kunnen 

doen over de kwaliteit van de beleidstheorie. Hierbij gaat het om de 

consistentie van doelen en instrumenten en de plausibiliteit van het optreden 

van bepaalde effecten.  

 

De beleidsreconstructie is met name gebaseerd op een analyse van 

beleidsnota’s en –brieven aan de Tweede Kamer. Aanvullend is een 

vraaggesprek gehouden met een tweetal beleidsambtenaren – afkomstig van de 

departementen Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Sociale zaken en 

Werkgelegenheid – die destijds nauw betrokken zijn geweest bij de 

ontwikkeling van de Wet OKE. De reconstructie van de beleidstheorie wordt 

beschreven in hoofdstuk 2.  

 

Implementatie van de Wet OKE 

De bedoeling van de Wet OKE is dat gemeenten de regie krijgen bij de 

implementatie ervan. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat er op 

gemeentelijk niveau sprake is van diverse uitwerkingsvarianten en 

ontwikkelingsstadia (Emmelot, Veen, Heurter, Bongers, Roode  & Van der Vegt, 
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2010; Driessen2, 2012). Hierbij spelen allerlei factoren een rol. Voor kleinere 

gemeenten is het meestal lastiger om nieuw beleid te implementeren en uit te 

voeren dan voor grotere. In het algemeen hebben ze een kleiner ambtelijk 

apparaat, minder middelen en minder expertise. Dat kan ook bij de uitvoering 

van de Wet OKE meespelen. Belangrijk is ook de uitgangssituatie bij de 

inwerkingtreding van de wet. Sommige gemeenten waren al bezig met 

kwaliteitsverbetering, afstemming en integratie van voorzieningen, terwijl 

andere daar nog aan moesten beginnen (Oberon, 2010). Verder kunnen er 

contextverschillen zijn en invloeden vanuit interfererend beleid. Dit soort 

factoren speelt ook een rol bij de uitvoerende instellingen.  

 

Hierbij staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

 Hoe verloopt de implementatie van de Wet OKE? Wat gaat goed, wat 

gaat niet goed? Waar zitten eventuele problemen en knelpunten die een 

goede implementatie belemmeren? Doen zich verschillende 

beleidsinterpretaties voor? 

 Welke ontwikkelingen zijn in gang gezet en welke (sub)doelen zijn al 

bereikt?  

 Welke onbedoelde (positieve of negatieve) bij-effecten treden op, 

waardoor? Wat zijn daarvan de consequenties?  

 

Steekproef en interviews 

Voor het implementatieonderzoek zijn twaalf gemeenten geselecteerd, zoals 

gespecificeerd in het onderzoeksplan. Daarin is een keuze gemaakt voor 

diepteonderzoek in een beperkt aantal gemeenten en niet voor representatie 

van alle Nederlandse gemeenten. Er is gelet op variatie in omvang door te 

kiezen voor drie grote gemeenten (uit de G4), zes middelgrote (uit de G33) en 

drie kleinere (kleiner dan de G33). De selectie is verricht op basis van eerder 

onderzoek naar vve in gemeenten (Driessen, 2012; Veen, Van der Veen & 

Driessen, 2012; vve-Inspectierapporten) om ervoor te zorgen dat er voldoende 

variatie zou worden aangetroffen. De allerkleinste gemeenten zijn niet 

vertegenwoordigd, omdat we hier weinig nieuwe informatie verwachtten 

                                                      

 
2 Het onderzoek van Driessen (2012) roept overigens de vraag op of men binnen elke gemeente bij 

het vormgeven aan vve niet bezig is het wiel opnieuw uit te vinden. De suggestie wordt gedaan dat 

een zekere mate van recentralisatie nuttig zou kunnen zijn voor stroomlijning en standaardisatie 

van vve-procedures, -instrumenten en -programma's. 
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vergeleken met de gegevens in de zogenoemde vve-bestandsopname door de 

Inspectie van het Onderwijs3 (april 2013). Zie voor verdere informatie over de 

steekproef en de respondenten paragraaf 3.1.1 en het overzicht in tabel 3.1. 

 

In de twaalf gekozen gemeenten zijn verschillende bij de uitvoering van het 

beleid betrokken partijen bevraagd via mondelinge interviews: gemeentelijke 

beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van welzijn en 

kinderopvangorganisaties. De geïnterviewden is gevraagd naar de 

implementatie van de wet binnen de betreffende gemeentelijke beleidscontext: 

gemaakte keuzes en gevolgen van de Wet OKE voor de verschillende partijen. 

Ook is gevraagd naar ontwikkelingen in de context en de invloed van 

interfererend beleid.  

Daarnaast zijn  vier landelijke organisaties bevraagd over de gevolgen van de 

Wet OKE voor de verschillende partijen (kinderopvang, peuterspeelzalen en 

ouders). Het gaat om de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en 

peuterspeelzalen (BOinK), de Brancheorganisatie Kinderopvang, het Landelijk 

Platform Peuterspeelzaalwerk (LPP) en de MO-Groep.    

Nadere gegevens over de onderzoeksaanpak en de resultaten van het 

implementatieonderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 3.  

 

Informatie over de implementatie van de wet OKE uit ander onderzoek 

De informatie uit de interviews is aangevuld met informatie uit andere 

bronnen, over de implementatie van de wet OKE. De betreffende onderzoeken 

zijn gebaseerd op de data uit het pre-COOL cohortonderzoek.  

Pre-COOL is een grootschalig, landelijk onderzoek naar de effecten van voor- 

en vroegschoolse educatie en kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. 

In dit onderzoek4 wordt een grote groep kinderen vanaf het begin van de 

voorschoolse voorzieningen tot aan het einde van het basisonderwijs gevolgd. 

Er worden onder meer gegevens verzameld over de gezinsachtergrond van de 

kinderen door middel van een oudervragenlijst. Voor dit onderzoek zijn 

gegevens gebruikt over het bereik van de verschillende voorschoolse 

                                                      

 
3 Inspectie van het Onderwijs (april 2013). Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge 

kind. Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie in Nederland. 

4  Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en van NWO, door het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam), het ITS 

(Radboud Universiteit) en de Universiteit Utrecht. 



11 

 

voorzieningen en keuzemotieven van ouders voor opvang van hun kind op 3-

jarige leeftijd. Deze gegevens zijn beschreven in hoofdstuk 4. 

  

De verschillende gegevensbronnen leveren informatie op over de impact van de 

Wet OKE op het niveau van de gemeente, de uitvoerende instellingen en de 

gebruikers van de voorzieningen, de kinderen en ouders. Door deze te 

combineren met de beleidsdoelen en –verwachtingen gaan we na in hoeverre de 

Wet OKE werkt zoals bedoeld. De bevindingen zijn beschreven in hoofdstuk 5.  

1.3  Aard en reikwijdte van het onderzoek  

Het onderzoek is gericht op een beleidsreconstructie en op de beantwoording 

van de vraag naar de implementatie van de Wet OKE zoals bedoeld. Hierbij is 

gekeken hoe de wet binnen gemeenten is ‘vertaald’ naar eigen beleid en 

praktijk en welke stappen er zijn gezet om te komen tot het einddoel: een 

bredere, kwalitatief betere en financieel toegankelijke voorschoolse educatie, 

zowel in peuterspeelzalen als in kinderdagverblijven. Dit onderzoek is dus 

geen effectmeting of beoordeling, maar een kwalitatieve studie naar de 

verschijnselen die zich voordoen bij de implementatie van de Wet OKE. 
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2 Reconstructie van de beleidstheorie                     

Per 1 augustus 2010 is de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en 

educatie) in werking getreden. Een belangrijk doel van de wet is te 

bewerkstelligen dat taalachterstanden van leerlingen in een zo vroeg mogelijk 

stadium worden aangepakt. De wet is daarmee een van de instrumenten ten 

dienste van het onderwijsachterstandenbeleid. Naar de vorm is de Wet OKE een 

wijzigingswet, dat wil zeggen een wet die wijzigingen in andere wetten 

vastlegt. De belangrijkste aanpassingen betreffen de volgende drie wetten. 

 De Wet Kinderopvang krijgt als titel ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen’. In deze wet is nu vastgelegd dat voor peuterspeelzalen 

grotendeels dezelfde kwaliteitseisen gelden als voor kinderopvang. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. 

 Aan de Wet op het Primair Onderwijs is toegevoegd dat gemeenten 

jaarlijks met partners overleggen over onder andere de beschikbaarheid 

van voldoende voorzieningen voor voorschoolse educatie en over de 

toeleiding daarheen van zo veel mogelijk kinderen. 

 In de Wet op het Onderwijstoezicht is opgenomen dat de Inspectie van het 

Onderwijs toezicht houdt op de kwaliteit van de voorschoolse educatie. 

 

Beleid, en dat geldt ook voor beleid zoals vastgelegd in de Wet OKE, is 

gebaseerd op veronderstellingen over de werkzaamheid van de getroffen 

beleidsmaatregelen. In dit hoofdstuk geven we een reconstructie van de 

beleidstheorie die tot de Wet OKE heeft geleid. Vragen die daarbij onder andere 

aan de orde komen, zijn: wat waren de problemen waarvoor de wet een 

oplossing moest bieden, welke doelstellingen zijn aan de wet verbonden, hoe 

verhouden deze zich tot de bepalingen in de wet, hoe plausibel is het dat de 
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wet effectief is en welke ongewenste neveneffecten kunnen er eventueel 

optreden? 

2.1 Resumé van de voorgeschiedenis van de wet 

Wij beginnen de voorgeschiedenis van de wet met de beleidsbrief Voor en 

vroegschoolse educatie die de ministeries van OCW en VWS in juni 2000 aan de 

Tweede Kamer uitbrachten. In de brief laten de staatssecretarissen Vliegenthart 

en Adelmund namens het tweede kabinet Kok, ook wel aangeduid als Paars II, 

weten ‘hoge prioriteit te geven aan het beleid om (dreigende) achterstanden 

van kinderen op jonge leeftijd te signaleren en aan te pakken’ (p. 2). Het 

nieuwe beleid is mede ingegeven door uitkomsten van wetenschappelijk 

onderzoek, waaruit bleek dat allochtone kleuters een forse taalachterstand 

hebben (zie bijvoorbeeld Boogaard, Damhuis, De Glopper & Van den Bergh, 

1990) en door adviezen zoals het advies (Allochtone) kleuters meer aandacht 

van de Commissie (Voor)schoolse educatie (1994), onder voorzitterschap van 

professor W. G. Meijnen. Bestaande voorschoolse voorzieningen boden 

onvoldoende soelaas. Onderzoek liet zien dat peuterspeelzalen onder 

allochtone kleuters een achterblijvend bereik hadden (Hilhorst, Grubben & Van 

Maanen, 1999). In de genoemde beleidsbrief worden vijf acties aangekondigd, 

waaronder een substantiële uitbreiding van het aanbod van intensieve taal- en 

ontwikkelingsprogramma’s voor 2 – 5 jarige kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand. Gemeenten krijgen tot taak hiervoor de 

infrastructuur te ontwikkelen en toe te zien op een groter bereik van de 

voorzieningen onder doelgroepkinderen. Consultatiebureaus worden 

aangesproken op hun verantwoordelijkheid om kinderen met 

ontwikkelingsachterstanden vroegtijdig te signaleren en door te verwijzen. In 

aansluiting op de beleidsbrief wordt door staatssecretaris Adelmund op 2 

oktober 2000 de Regeling voor- en vroegschoolse educatie gepubliceerd, waarin 

172 gemeenten worden aangewezen die in aanmerking komen voor een extra 

budget. Ongeveer een jaar later wordt de voor- en vroegschoolse educatie door 

Adelmund aangewezen als een belangrijk element van het gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid (Besluit landelijk beleidskader gemeentelijk 

onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006, 18 september 2001). In het besluit 

wordt onder andere als doelstelling aangegeven dat aan het eind van de 

periode ‘ten minste 50 procent van de doelgroepkinderen deelneemt aan 

effectieve voor- en vroegschoolse programma’s’. Doelgroepkinderen worden 
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omschreven als kinderen die voldoen aan de criteria voor een onderwijsgewicht 

conform artikel 15b van het Formatiebesluit WPO. 

 

Een volgende belangrijke stap in de beleidsontwikkeling wordt gezet in de 

beleidsbrief Toekomst voor- en vroegschoolse educatie, op 31 maart 2006 door 

minister Van der Hoeven aangeboden aan de Tweede Kamer. Belangrijk in deze 

brief is de aankondiging dat de verantwoordelijkheden voor de voor- en 

vroegschoolse educatie uit elkaar getrokken worden, de zogenoemde 

knipmaatregel. Met ingang van 1 augustus 2006 wordt van gemeenten 

verwacht dat zij de nadruk leggen op de voorschoolse educatie en de 

financiering daarvan. Schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid voor de 

vroegschoolse component, dat wil zeggen het onderwijs in de leerjaren 1 en 2 

van het primair onderwijs. Andere maatregelen zijn het ophogen van het te 

realiseren doelgroepenbereik (tot 70 procent in 2010)5 en het geven van een 

kwaliteitsimpuls door middel van het professionaliseren van leidsters en 

leerkrachten via het scholingsprogramma Vversterk (looptijd najaar 2010 tot 

eind 2013).  

 

In 2007 wordt voor het eerst van regeringswege vastgesteld dat een 

wetswijziging nodig is om de voor- en vroegschoolse educatie verder te 

ontwikkelen. Dat gebeurt in de beleidsnota Samen spelen, samen leren, op 13 

juli van dat jaar door staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer 

aangeboden. Het kabinet voorziet de wetswijziging met ingang van 1 januari 

2010. De wetswijziging is met name nodig om een ‘sluitend systeem voor 

kinderopvang voor 0-4 jarigen’ (p. 1 van de nota) te realiseren. Harmonisatie 

van de regelgeving voor kinderdagverblijven en voor peuterspeelzalen – op dat 

moment nog heel verschillend6 – is daarvoor onontbeerlijk. Andere middelen 

die in de nota worden genoemd zijn het ontwikkelen van een overzichtelijk 

systeem van financiële tegemoetkoming aan ouders en het investeren in 

uitbreiding van programma’s voor voorschoolse educatie. De koppeling tussen 

                                                      

 
5 Bij de vaststelling van de begroting voor 2007 diende het Tweede Kamerlid Hamer via een motie het 

verzoek in het doelgroepbereik te verhogen tot 100 procent. Deze motie is op 17 oktober 2006 met 

algemene stemmen aangenomen. 

6 De eisen aan instellingen voor kinderopvang zijn vastgelegd in de Wet op de kinderopvang.     

Regels voor peuterspeelzalen zijn grotendeels op gemeentelijk niveau vastgelegd, waarbij tussen 

gemeenten aanzienlijke verschillen kunnen bestaan wat betreft de organisatie, de kwaliteit en de 

kosten voor ouders. 
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voor- en vroegschoolse educatie en achterstandsbestrijding blijft in stand. In 

de nota worden drie beleidsdoelen gegeven: a. bestrijden van taalachterstanden 

bij jonge kinderen, b. vergroten van arbeidsparticipatie van vrouwen, en c. 

vrouwen in staat stellen arbeid en zorg te combineren. De laatste twee doelen, 

die sterk verwant zijn, doen hier voor het eerst hun intrede in de context van 

de beleidsontwikkeling rond voor- en vroegschoolse educatie. 

 

Een klein jaar later, op 23 mei 2008, brengt Dijksma de beleidsnota 

Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie naar buiten. In de nota wordt 

uiteengezet hoe de harmonisatie tussen peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven wordt gerealiseerd. Ook wordt nader uitgewerkt hoe de 

voor- en vroegschoolse component in peuterspeelzalen en kinderopvang wordt 

versterkt. Het eerder genoemde beleidsdoel vergrote arbeidsparticipatie van 

vrouwen krijgt in deze nota geen aandacht meer. Er wordt een veelheid van 

maatregelen aangekondigd, die als strekking hebben dat de toegankelijkheid en 

de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie worden vergroot. 

Gemeenten hebben een regierol bij het naar elkaar laten groeien van 

peuterspeelzalen en kinderopvang. Het toezicht op de kwaliteit van de 

voorzieningen blijft een gezamenlijke taak van de gemeenten en de Inspectie 

van het Onderwijs. Gemeenten, met name de G31, krijgen extra geld voor meer 

en betere voor- en vroegschoolse educatie. Het streven blijft om de nieuwe 

wetgeving per 1 januari 2010 in werking te laten treden. Op te merken is dat in 

deze nota de vroegschoolse component grotendeels buiten beschouwing blijft. 

Maar om toch de aandacht te vestigen op het belang van een doorlopende lijn 

tussen de voor- en vroegschoolse educatie wordt op 24 september 2008 het 

bestuursakkoord Agenda “Focus op vroegschoolse educatie” gesloten. Partners 

in dit akkoord zijn het ministerie van OCW, de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en de onderwijskoepels. Het doel van de agenda is scholen te 

ondersteunen bij het ontwikkelen van vroegschoolse educatie. Basisscholen 

worden geacht specifieke aandacht te besteden aan het bestrijden van 

taalachterstanden in de leerjaren 1 en 2 en ze moeten een daarop toegesneden 

leerlingvolgsysteem gaan hanteren. 

 

Op 25 juni 2009 ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de 

Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair 

onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijs-

achterstandenbeleid (de Wet OKE), inclusief een omvangrijke memorie van 
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toelichting. De artikelgewijze toelichting wordt voorafgegaan door een zevental 

inhoudelijke hoofdstukken. In het eerste, inleidende hoofdstuk worden aan het 

wetsvoorstel twee doelen verbonden: het bieden van waarborgen dat 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven een veilige en stimulerende omgeving 

voor jonge kinderen zijn en ten tweede, dat kinderen met een risico op een 

taalachterstand in het Nederlands een effectieve aanpak wordt geboden.7 De 

aangekondigde maatregelen zijn niet nieuw; ze werden in eerdere nota’s al 

aangegeven Ze betreffen vier domeinen: 

a. Kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen; 

b. Financiële toegankelijkheid van peuterspeelzalen; 

c. Beter en breder aanbod van voorschoolse educatie, inclusief een 

verbeterde toeleiding; 

d. Harmonisatie van het wettelijke kader voor kinderopvang en 

peuterspeelzalen. 

 

Blijkens de memorie van toelichting behelst de wet geen nieuw beleid (zie p. 4-

5 van de nota). Vanaf het jaar 2000 hebben de achtereenvolgende kabinetten 

ingezet op verbetering en uitbreiding van de voor- en vroegschoolse educatie, 

met name vanuit het perspectief van onderwijsachterstandenbestrijding. Het 

extra geïnvesteerde bedrag beloopt in totaal bijna een miljard euro sinds 2000, 

zo wordt in de nota vermeld (p. 5). Ondanks de vele inspanningen van met 

name gemeenten wordt anno 2008 nog slechts 62 procent van de doelgroep via 

voorschoolse educatie bereikt (Sardes, 2008). De wet moet ervoor zorgen dat 

vanaf 2011 álle doelgroepleerlingen voorschoolse educatie ontvangen. Anders 

gezegd: ‘Het kabinet legt daarom een aantal zaken op dit terrein in dit 

wetsvoorstel vast voor een beter resultaat met een efficiëntere inzet van 

middelen’ (p. 5). De memorie van toelichting bij de Wet OKE is voor een 

beleidsreconstructie een belangrijk document. In volgende paragrafen zullen 

we er dieper op ingaan. 

 

Het advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel, uitgebracht op 29 april 

2009, is kritisch, zozeer zelfs dat de Raad de regering in overweging geeft het 

                                                      

 
7 Op pagina 1 van de memorie van toelichting wordt dit als volgt verwoord: ‘Het doel van dit 

wetsvoorstel is om voor jonge kinderen in peuterspeelzalen en kindercentra een veilige, 

stimulerende omgeving te creëren waarbij medewerkers in staat zijn om een risico op een 

taalachterstand in het Nederlands te signaleren en effectief aan te pakken.’ 



18 

 

wetsvoorstel nader te overwegen. Een belangrijk punt van kritiek is de 

onduidelijkheid in het wetsvoorstel over de positionering van de voorschool: is 

er sprake van onderwijs of van welzijnswerk? Andere punten van kritiek 

betreffen de omstreden effectiviteit van voorschoolse educatie als middel om 

leerachterstanden te bestrijden en het risico dat peuterspeelzalen door hogere 

kwaliteitseisen duurder worden, waardoor ouders zouden kunnen worden 

afgeschrikt.  

 

De parlementaire behandeling van het – overigens naar aanleiding van de 

kritische opstelling van de Raad van State gewijzigde – wetsvoorstel in de 

Tweede Kamer vindt plaats op 12 januari 2010, de stemmingen een week later 

op 19 januari 2010. Gestemd wordt over elf ingediende amendementen of 

moties en over het wetsvoorstel. Van de amendementen of moties worden er 

vier aangenomen (genummerd als 12, 18, 22 en 23).8 Amendement 12 legt vast 

dat vrijwilligers moeten beschikken over een verklaring omtrent gedrag. Motie 

18 vraagt de regering te stimuleren dat instellingen voor voor- en 

vroegschoolse educatie enkel werken met bewezen effectieve programma’s. 

Amendement 22 betreft de oormerking van gemeentelijke middelen voor 

voorschoolse educatie (middelen aan gemeenten worden verstrekt in de vorm 

van een specifieke uitkering). Amendement 23 leidt tot opname van een 

wetsartikel, waarin  wordt vastgelegd dat binnen vier jaar verslag wordt gedaan 

van de effecten van de wet. De stemming over het wetsvoorstel laat zien dat er 

brede steun voor is. Alleen de SGP stemt tegen. Het besluit van de regering tot 

invoering van de wet is gedateerd op 7 juli 2010. Op dezelfde dag wordt ook 

besloten tot de algemene maatregel van bestuur Besluit basisvoorwaarden 

kwaliteit voorschoolse educatie9, waarin kwaliteitseisen aan voorschoolse 

educatie worden gesteld. Aangezien in dit geval sprake is van een koninklijk 

besluit, is een parlementaire behandeling niet nodig. Als datum van 

inwerkingtreding van de wet wordt 1 augustus 2010 bepaald, een half jaar later 

dan in 2007 werd voorzien. Opgemerkt zij dat van sommige artikelen de 

inwerkingtreding wordt uitgesteld. Zo hoeven peuterspeelzalen nog niet 

                                                      

 
8 Amendement Dezentjé Hamming-Bluemink (31989, nrs. 12, I en II); motie Langkamp/Kraneveldt-

Van der Veen (31989, nr. 18); amendement Kraneveldt-Van der Veen/Langkamp (31989, nr. 22); 

amendement Kraneveldt-Van der Veen/Langkamp (31989,  nr. 23). 

9 Voluit Besluit van 7 juli 2010, houdende vaststelling van basisvoorwaarden voor de kwaliteit van 

voorschoolse educatie. 
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geregistreerd te zijn in het landelijke register. Ook de artikelen over 

maximering van de ouderbijdrage treden nog niet in werking. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet OKE is inmiddels al weer een aanzienlijk 

aantal wetswijzigingen en besluiten vastgesteld die de voor- en vroegschoolse 

educatie raken. Deze betreffen uiteenlopende onderwerpen, waaronder de 

tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang die voor ouders beschikbaar 

is, nadere besluitvorming over de kwaliteitseisen voor kinderopvang en 

peuterspeelzalen en de verklaring omtrent gedrag waarover leidsters en 

vrijwilligers dienen te beschikken. In dit hoofdstuk laten we de ontwikkelingen 

na de ingang van de wet buiten beschouwing en concentreren we ons op de wet 

zoals deze op 1 augustus 2010 is ingegaan. Latere ontwikkelingen komen in 

hoofdstuk 3, gewijd aan de invoering van de wet, aan de orde. 

2.2 De beleidsproblemen 

In de memorie van toelichting bij de Wet OKE ontbreekt een grondige analyse 

van de problemen waarvoor de wet een oplossing moet gaan bieden. Alleen in 

hoofdstuk 2 (Huidige ontwikkelingen in het veld) wordt een tweetal punten 

aangestipt, die overigens niet helemaal met elkaar in lijn liggen. Het eerste 

punt is de constatering dat er grote verschillen bestaan tussen de wet- en 

regelgeving van kinderopvang en van peuterspeelzaalwerk. Op zichzelf 

genomen klopt dat, maar onduidelijk blijft tot welke problemen dit aanleiding 

gegeven heeft. Bovendien, bestaande wet- en regelgeving biedt desgewenst 

mogelijkheden om tot een verbeterde afstemming te komen, zoals ook in de 

memorie van toelichting wordt erkend. Vastgesteld wordt dat veel gemeenten 

de afgelopen jaren veelbelovende initiatieven hebben genomen om de 

kinderopvang en peuterspeelzalen beter op elkaar af te stemmen. In de 

memorie van toelichting wordt aangegeven dat deze initiatieven belangrijke 

voordelen bieden: er is meer samenhang tussen beide typen instellingen, de 

scheidslijnen verdwijnen en kinderen met taalachterstand krijgen meer 

mogelijkheden deze in te lopen. Het tweede punt is dat het bereik van de 

doelgroep – kinderen met een ontwikkelingsachterstand of met een risico 

daarop – ondanks gemeentelijke initiatieven als onvoldoende wordt 

beoordeeld. Verwezen wordt naar de landelijke monitor voor- en vroegschoolse 

educatie (Sardes, 2008), waarvan de uitkomst is dat 62 procent van de 

doelgroep bereikt wordt met voorschoolse educatie. Onduidelijk is wat de 

redenen zijn dat ongeveer één op de drie doelgroepkinderen geen voorschoolse 
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educatie ontvangt. Komt dat omdat er te weinig voorzieningen zijn, zijn er 

gemeenten die te weinig of weinig effectieve initiatieven ontwikkelen, hebben 

ouders van doelgroepkinderen motieven om niet voor voorschoolse educatie te 

kiezen? Zonder veel omwegen wordt tot besluit van hoofdstuk 2 vastgesteld 

dat het bereik beter moet en dat de middelen efficiënter moeten worden 

ingezet (p. 5 van de memorie van toelichting). Voor deze conclusie bestond 

overigens al jarenlang een breed politiek draagvlak, zoals onder andere blijkt 

uit de hiervoor genoemde motie Hamer uit 2006. Vanuit dat perspectief hoefde 

een uitgebreide probleemanalyse geen onderdeel meer te zijn van de memorie 

van toelichting. 

 

Opgemerkt kan worden dat in eerdere nota’s wèl wordt ingegaan op de 

problematiek waarvoor de Wet OKE een oplossing zou moeten bieden. De 

meest uitgebreide analyse is te vinden in de nota Samen spelen, samen leren, 

door staatssecretaris Dijksma in juli 2007 uitgebracht. Daarin wordt onder 

andere vastgesteld dat de huidige voorzieningen vroege segregatie (tussen 

kinderen met en zonder taalachterstand) in de hand werken, dat een vroege 

taalachterstand moeilijk in te lopen is, dat taalachterstanden macro-

economisch gezien ongunstig zijn en dat een lage arbeidsparticipatie van 

vrouwen een gevaar vormt voor oudedagsvoorzieningen. Aangezien deze en 

andere eerder gesignaleerde problemen in de memorie van toelichting 

onbenoemd blijven – er wordt evenmin naar verwezen – is het feitelijk 

onduidelijk in hoeverre de probleemanalyse uit 2007 geldig is voor de Wet 

OKE. 

2.3 De beleidsdoelen 

In de memorie van toelichting op de Wet OKE worden in hoofdstuk 1 (Inleiding) 

twee doelen aan de wet verbonden: 

a. ‘Ten eerste is het van belang dat een veilige en stimulerende omgeving van 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is gewaarborgd. 

b. Ten tweede is van belang dat voor de kinderen die dat nodig hebben een 

(risico op een) taalachterstand in het Nederlands effectief wordt 

aangepakt’. (Geciteerd uit de memorie van toelichting). 

 

In de memorie van toelichting wordt aan deze twee doelen weinig uitleg 

gegeven. Wat valt bijvoorbeeld te verstaan onder een veilige en stimulerende 
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omgeving? Welke ontwikkelingsaspecten moeten worden gestimuleerd: 

lichamelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele 

ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling? Waar moet het accent liggen? Dat zulke 

vragen relevant zijn, zal onder andere blijken als het gaat om de competenties 

die medewerkers in de voorschoolse voorzieningen dienen te bezitten. Liggen 

deze in de sfeer van het welzijnswerk, het kader waarbinnen peuterspeelzalen 

en kinderdagverblijven veelal opereren? Of is een educatief of onderwijskundig 

raamwerk passender? Ook ontbreekt een nadere uitleg van de groep kinderen 

waarvan in de tweede doelstelling sprake is: wanneer is er sprake van een 

taalachterstand of van een risico daarop, en hoe valt zulks te bepalen? 

 

Het eerste doel is geformuleerd vanuit een institutioneel perspectief: de 

genoemde voorzieningen moeten een omgeving bieden die aan zekere eisen 

voldoet. Dit is een beperkter perspectief dan eerder in de nota 

Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie  (2008) is gekozen. In die nota 

is er sprake van ‘dat er voor alle kinderen in Nederland kwalitatief goede 

opvang is in peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen’ (p. 2). In dit 

opzicht is de Wet OKE uiteindelijk minder ambitieus geworden dan in het 

voortraject de bedoeling is geweest. 

 

Het tweede doel sluit aan bij het oogmerk van het 

onderwijsachterstandenbeleid dat vanaf de zeventiger jaren gevoerd is, toen 

nog aangeduid als stimuleringsbeleid, dat tot doel had  

onderwijsachterstanden van kinderen uit arbeidersgezinnen te bestrijden. 

Blijkens de formulering is gekozen voor een specifieke doelgroep en  een 

specifiek oogmerk, namelijk kinderen met een (dreigende) taalachterstand in 

het Nederlands, waarmee andere achterstanden zoals een brede cognitieve 

ontwikkelingsachterstand buiten schot blijven. Ook in dit opzicht is sprake van 

inperking van ambities zoals deze in de nota Ontwikkelingskansen door 

kwaliteit en educatie (o.c.) zijn verwoord, waarbij sprake is van 

ontwikkelingsachterstanden (dus zonder toespitsing tot een taalachterstand). 

In zekere zin kan het tweede doel worden opgevat als een specificatie van het 

eerste doel. Indien namelijk een veilige en stimulerende omgeving in 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt gerealiseerd, dan houdt dat 

logischerwijs in dat zulks ook geldt voor kinderen met een taalachterstand of 

met een risico daarop. En een stimulerende omgeving voor deze specifieke 

groep kinderen houdt logischerwijs tevens in dat hun taalachterstand effectief 
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wordt aangepakt. Zo bezien heeft de Wet OKE slechts één doel, namelijk het 

realiseren dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven veiligheid bieden en de 

ontwikkeling van kinderen stimuleren, rekening houdende met hun startpositie 

en thuisomstandigheden. Het tweede doel heeft volgens deze interpretatie als 

voornaamste functie het leggen van een verbinding met het 

onderwijsachterstandenbeleid. 

 

In hoeverre is er een verbinding tussen de beleidsproblemen en de 

beleidsdoelen: vloeien de doelen logisch voort uit de gesignaleerde problemen? 

Die verbinding is onmiskenbaar aanwezig, ondanks dat de analyse van de 

beleidsproblemen in de memorie van toelichting bij de wet tamelijk 

oppervlakkig is. In deze analyse worden, zoals we constateerden, slechts twee 

problemen benoemd, namelijk verschillen in regelgeving tussen verschillende 

vormen van kinderopvang en een gebrekkig bereik van de doelgroep van 

leerlingen met een taalachterstand. Het eerste probleem is getransformeerd in 

de doelstelling dat beide vormen van kinderopvang aan zekere kwaliteitseisen 

moeten voldoen (qua veiligheid en ontwikkelingsstimulering). Het tweede 

probleem is nagenoeg één op één te vertalen in het tweede beleidsdoel. 

2.4 De beleidsmaatregelen 

In de memorie van toelichting bij de Wet OKE wordt toegelicht dat de wet 

maatregelen bevat op een vijftal gebieden. De gebieden worden als volgt 

aangeduid: 

a. kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen; 

b. financieel toegankelijke peuterspeelzalen; 

c. breder en beter aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, verbetering 

van toeleiding; 

d. toezicht en handhaving; 

e. ondersteuning bij de implementatie van de wet; 

 

Bij de reconstructie van de getroffen beleidsmaatregelen volgen we deze 

indeling. We beschrijven de belangrijkste in de Wet OKE getroffen maatregelen. 

Tevens besteden we aandacht aan de vraag in hoeverre deze maatregelen 

bijdragen aan de realisering van de doelen van de wet. 
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2.4.1 Kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen 

Vóór de Wet OKE beschikte de kinderopvang reeds over een kwaliteitskader, 

vastgelegd in de Wet op de Kinderopvang uit 2005 en een daarop gebaseerde 

verzameling van beleidsregels. Ten aanzien van peuterspeelzalen golden alleen 

lokale, door gemeenten geformuleerde kwaliteitseisen. In de Wet OKE is erin 

voorzien dat voor peuterspeelzalen landelijke kwaliteitseisen gelden die in 

belangrijke opzichten overeenkomen met de eisen die voor de kinderopvang 

gelden. Met deze zogenoemde harmonisatiemaatregel worden volgens de 

memorie van toelichting bij de wet OKE meerdere effecten beoogd, waaronder 

de volgende: 

a. kwalitatief betere peuterspeelzalen; 

b. verbeterde afstemming en samenwerking tussen kinderopvang en 

peuterspeelzalen; 

c. verbeterde kwaliteit van de voorschoolse educatie op peuterspeelzalen die 

zulk onderwijs aanbieden; 

d. groter bereik van peuterspeelzalen (n.b. in het voortraject van de wet was 

sprake van een terugloop van het aantal kindplaatsen); 

e. grotere duidelijkheid voor toezicht en handhaving. 

 

Teneinde de beoogde kwaliteitsimpuls te realiseren legt de Wet OKE 

peuterspeelzalen landelijk geldende kwaliteitseisen op. Deze hebben onder 

meer betrekking op groepsgrootte, opleidingseisen van de leidsters, de 

leidster-kindratio, een informatieplicht naar ouders, een 

oudervertegenwoordiging en een klachtenregeling. Eisen ten aanzien van een 

goede en gezonde ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving zijn niet 

in de wet zelf opgenomen, maar uitgewerkt in beleidsregels10. Er zij overigens 

op gewezen dat de kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen niet in alle opzichten 

gelijk zijn aan die voor kindercentra. Zo hoeven peuterspeelzalen met het oog 

op de leeftijd van de kinderen die daar worden opgevangen geen slaapruimte 

te hebben. Ook ten aanzien van de eisen aan de leidster-kindratio en het 

opleidingsniveau van leidsters blijven er verschillen. De inrichtingseisen voor 

peuterspeelzalen blijven gemeentelijk beleid. 

 

                                                      

 
10  Per 30 mei 2012 zijn de beleidsregels omgezet in het Besluit kwaliteit kinderopvang en 

peuterspeelzalen, zuiver en alleen ter versteviging van de juridische basis. 
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Hier behandelen we de vraag of de maatregelen ten aanzien van de 

kwaliteitsimpuls de beleidsdoelen van de Wet OKE dichterbij brengen. 

Logischerwijs is deze vraag alleen aan de orde voor het eerste in paragraaf 2.3 

aangeduide beleidsdoel, namelijk de borging van peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven als een veilige en stimulerende omgeving voor jonge 

kinderen. Dragen maatregelen als het invoeren van landelijke kwaliteitseisen, 

het hanteren van opleidingseisen van de leidsters, het vaststellen van een 

maximale groepsgrootte en een minimum leidster-kindratio bij aan een veilige 

en stimulerende omgeving voor jonge kinderen? Deze vraag valt op twee 

manieren te beantwoorden, op basis van common sense of op basis van 

wetenschappelijk onderzoek. De eerste manier maakt gebruik van de meningen 

of overtuigingen die leven onder groepen betrokkenen, bijvoorbeeld ouders, 

leidsters of pedagogen. Zien zij de getroffen maatregelen als belangrijke 

voorwaarden voor een veilige en stimulerende omgeving? Het antwoord op 

deze vraag is grotendeels bevestigend; zie de studie Pedagogische kwaliteit 

kinderopvang (De Kruif e.a., 2007). Als onderdeel van deze studie is aan direct 

betrokkenen bij de kinderopvang een lijst met 22 zogenoemde structurele 

kwaliteitsindicatoren voorgelegd. Structurele kwaliteitsindicatoren zijn 

reguleerbare kenmerken van de kinderopvang – zoals groepsgrootte, leidster-

kindratio en opleidingseisen van leidsters – die bepalend worden geacht voor 

de kwaliteit van de kinderopvang en die de kern vormen van het door de Wet 

OKE opgelegde kwaliteitskader. Uit de antwoorden van de respondenten valt af 

te leiden dat voor het overgrote deel van de in de lijst opgenomen structurele 

kwaliteitsindicatoren grote steun bestaat. Met andere woorden, veel 

betrokkenen zijn van mening dat zulke kenmerken belangrijke voorwaarden 

zijn voor de pedagogische kwaliteit. 

 

Maar is daar ook wetenschappelijke evidentie voor? Met andere woorden, 

wordt het belang van structurele kwaliteitskenmerken door empirisch 

onderzoek ondersteund? Die vraag is bij gebrek aan onderzoek moeilijk te 

beantwoorden. Er is in Nederland weinig of geen rechtstreeks onderzoek 

gedaan naar de daadwerkelijke effecten van structurele kwaliteitskenmerken 

op de pedagogische kwaliteit. De vraag is bijvoorbeeld of beter gekwalificeerde 

leidsters een aantoonbaar gunstig effect hebben op de pedagogische kwaliteit 

van peuterspeelzalen en – ook een relevante vraag – of zich dat vervolgens 

vertaalt naar een gunstiger ontwikkeling van jonge kinderen. Die vraag is niet 

simpel met een ja of nee te beantwoorden, ook al lijkt de verwachting nog zo 



25 

 

plausibel (zie bijvoorbeeld Early e.a., 2006). Hetzelfde geldt grosso modo voor 

andere bij de Wet OKE opgelegde kwaliteitseisen, waaronder de maximale 

groepsomvang, de leidster-kindratio en de informatieplicht naar ouders. De 

huidige stand van de wetenschap laat simpelweg nog niet toe dat deze eisen 

onderbouwd worden door de uitkomsten van in Nederland uitgevoerd 

wetenschappelijk onderzoek. Als zulk onderzoek er al is (bijvoorbeeld De 

Schipper, Riksen-Walraven & Geurts, 2006; 2007), dan zijn de uitkomsten niet 

zonder meer te vertalen in concrete richtlijnen voor beleid. 

 

2.4.2 Financieel toegankelijke peuterspeelzalen 

In de memorie van toelichting bij de wet OKE worden de financiële gevolgen 

voor gemeenten aangegeven. Gemeenten krijgen per 1 januari 2011 een 

jaarlijks bedrag van € 293 miljoen – deels uit het Gemeentefonds – te besteden 

aan voorschoolse educatie en schakelklassen11. Vergeleken met de situatie in 

2007 is er sprake van een verhoging met € 120 miljoen (van 174 naar 293 

miljoen). Deze verhoging wordt beargumenteerd vanuit de nieuwe 

verplichtingen die gemeenten worden opgelegd, waaronder uitbreiding van de 

voorschoolse educatie van drie naar vier dagdelen, een doelgroepenbereik dat 

van 70 naar 100 procent moet en strengere eisen aan de bemensing van de 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die  voorschoolse educatie aanbieden 

(twee gekwalificeerde leidsters12 op een groep tot zestien peuters). De verdeling 

van het budget over gemeenten is afhankelijk van het opleidingsniveau van de 

ouders en het postcodegebied waarin ze wonen (met name het aandeel 

huishoudens met een laag inkomen of een uitkering in een postcodegebied). 

Specifiek voor kwaliteitsverbetering van peuterspeelzalen, ongeacht of deze 

voorschoolse educatie aanbieden, wordt onder gemeenten nog een extra 

bedrag van € 35 miljoen verdeeld, bovenop de al genoemde € 293 miljoen. 

Voor dit budget is de verdeelsleutel zodanig, dat kleinere gemeenten relatief 

meer krijgen dan grotere gemeenten. De argumentatie is dat peuterspeelzalen 

waarvan de kwaliteit niet optimaal is, zich vooral in de kleinere gemeenten 

bevinden. Alle gelden worden als gevolg van het amendement Kraneveldt – Van 

                                                      

 
11  De memorie van toelichting bevat geen nadere specificaties hoe gemeenten de middelen tussen 

voorschoolse educatie en schakelklassen moeten verdelen. 

12  ‘Leidster’ wordt doorgaans gebruikt voor beroepskrachten in het peuterspeelzaalwerk. De 

kinderopvang duidt het personeel meestal aan met ‘pedagogisch medewerkers’. In dit rapport 

gebruiken we de termen door elkaar, afhankelijk van de context.  
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der Veen en Langkamp (amendement 22, zie paragraaf 2.1) beschikbaar gesteld 

in de vorm van een specifieke uitkering. Dit geeft de minister de mogelijkheid 

de uitkering terug te vorderen indien deze niet is besteed in overeenstemming 

met de bepalingen van de wet. 

 

Hoe is de relatie tussen de hier beschreven maatregelen en de doelen van de 

wet: dragen de maatregelen er naar verwachting aan bij dat a. peuterspeelzalen 

en kinderdagverblijven een veilige en stimulerende omgeving voor jonge 

kinderen zijn en b. dat alle peuters met een risico op een taalachterstand aan 

voorschoolse educatie deelnemen? We richten ons om te beginnen op het 

eerste beleidsdoel, de kwaliteitsverbetering van peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven. Voor dat doel komt een bedrag van € 35 miljoen 

beschikbaar. Het is aannemelijk dat dit budget gemeenten meer armslag biedt 

voor een kwaliteitsimpuls ten behoeve van peuterspeelzalen. Niet te 

beoordelen is of de hoogte van het budget voldoende is voor het te realiseren 

beleidsdoel. Evenmin is vast te stellen of de verdeelsleutel bevordert dat het 

geld terechtkomt bij gemeenten met zwakke peuterspeelzalen. 

 

Wat betreft het tweede beleidsdoel – voorschoolse educatie voor alle 

doelgroepkinderen – kan worden vastgesteld dat de overheid een forse 

investering doet. Uitgaande van ongeveer 45.000 doelgroepkinderen13 in de 

leeftijd van 2,5 tot 4 jaar komt er landelijk gemiddeld per peuter een jaarlijks 

bedrag van omstreeks € 6.500 beschikbaar. Dit bedrag is van dezelfde orde van 

grootte als het bedrag dat per basisschoolleerling beschikbaar is. De hoogte 

van het budget is gebaseerd op de budgetten in eerdere jaren, vermeerderd 

met een opslag in verband met hogere ambities. Of het budget voldoende is, 

kan alleen de praktijk uitwijzen. De Inspectie van het Onderwijs speelt op dit 

punt een belangrijke rol. Deze ziet toe op het bereik en op de kwaliteit van de 

voorschoolse educatie. De verdeling van het budget over gemeenten is 

afhankelijk van het aantal leerlingen in een sociaal-economische 

achterstandspositie. Dit is weliswaar een proxy voor het aantal peuters met een 

taalachterstand of een risico daarop, maar een beter criterium in de zin van 

                                                      

 
13  De schatting van het aantal doelgroepkinderen is te vinden in de memorie van toelichting bij de 

Wet OKE, pagina 23. Bij de berekening van het landelijke gemiddelde is eraan voorbij gegaan dat 

een bescheiden maar onbekend deel van het budget terechtkomt bij schakelklassen en 

zomerscholen. 
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een nauwkeuriger aanduiding van het aantal doelgroepleerlingen, is niet 

beschikbaar. 

 

2.4.3 Breder en beter aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, verbetering 

van toeleiding 

De Wet OKE versterkt de verantwoordelijkheid van gemeenten ten aanzien van 

de ontwikkelingskansen van jonge kinderen. In de memorie van toelichting bij 

de wet worden maatregelen op een drietal terreinen beschreven. De eerste 

groep maatregelen gaat over de harmonisatie van kinderdagverblijven en 

peuterspeelzalen. Het landelijke streven is de harmonisatie niet alleen 

betrekking te laten hebben op de kwaliteitseisen die voor beide soorten 

instellingen gelden. Er zou ook een verdere harmonisatie tot stand moeten 

komen, die bijvoorbeeld betrekking zou kunnen hebben op het realiseren van 

voldoende kindplaatsen voor voorschoolse educatie of op het inrichten van 

gezamenlijke ruimtelijke voorzieningen. Gemeenten krijgen bij de realisatie 

van dit streven de regie. Ze behouden daarbij overigens de ruimte om zelf de 

aard en het tempo van de harmonisatie te bepalen. 

 

De tweede groep maatregelen legt gemeenten de verplichting op te zorgen voor 

een dekkend aanbod van voorschoolse educatie, dat wil zeggen een aanbod 

waaraan alle doelgroepleerlingen kunnen deelnemen. In dit verband moeten 

gemeenten afspraken maken met betrokken partijen, waaronder basisscholen, 

kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en jeugdgezondheidsinstellingen. 

De afspraken betreffen vier terreinen: a. de bepaling van de doelgroep voor 

voorschoolse educatie, b. de manier waarop de toeleiding gebeurt, c. de 

organisatie van voldoende samenhang tussen voor- en vroegschoolse educatie 

(een doorlopende leerlijn en een goede overdracht van ontwikkelingsgegevens 

tussen voorschool en basisschool) en d. de te behalen resultaten aan het einde 

van de vroegschoolse educatie. Gemeenten krijgen zogenoemde 

doorzettingsmacht ten aanzien van partijen die onvoldoende meewerken aan 

de totstandkoming van afspraken. Voor partijen staat overigens een beroep 

open op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht. Een belangrijk instrument 

voor gemeenten is subsidieverstrekking. Gemeenten bepalen welke 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voorschoolse educatie gaan 

verzorgen. Bij voorkeur worden subsidies zodanig verdeeld dat segregatie naar 

land van herkomst wordt tegengegaan. De ouderbijdrage die instellingen 

mogen vragen, wordt landelijk gelimiteerd en als voorwaarde gehanteerd voor 
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subsidietoekenning. Daarmee wordt bevorderd dat voorschoolse educatie voor 

(bijna) iedereen betaalbaar is. Gemeenten hebben een inspanningsverplichting 

om zo veel mogelijk doelgroepkinderen aan voorschoolse educatie te laten 

deelnemen. Als ondergrens geldt dat er voor alle gewichtenkinderen 

voorschoolse educatie beschikbaar is. Gemeenten zijn vrij een ruimere 

doelgroepenomschrijving te hanteren. 

 

De derde groep maatregelen biedt gemeenten meer ruimte om naast de 

schakelklassen die voldoen aan de bestaande wettelijke voorschriften, ook 

andere vormen van taalondersteuning in te zetten. Gemeenten krijgen de 

mogelijkheid om in samenwerking met basisscholen, activiteiten te organiseren 

om de beheersing van de Nederlandse taal te bevorderen. De activiteiten 

hoeven niet beperkt te blijven tot voor- en vroegschools onderwijs. Ook 

anderssoortige schakelklassen, bijvoorbeeld voor nieuwkomers of kopklassen 

na leerjaar 8, behoren tot de mogelijkheden. 

 

In hoeverre dragen deze maatregelen bij aan de wetsdoelen, met name aan het 

tweede doel, het effectief aanpakken van taalachterstanden in het Nederlands? 

Het lijkt opportuun op deze vraag een positief antwoord te geven. Er is een 

aanzienlijke groep peuters en kleuters waar thuis geen of weinig Nederlands 

wordt gesproken. Voorschoolse educatie die van goede uitvoeringskwaliteit is 

en die expliciet gericht is op een vergroting van de taalbeheersing in het 

Nederlands, komt naar men mag aannemen hun ontwikkelingskansen ten 

goede. Doelgroepleerlingen die wél voorschoolse educatie van goede kwaliteit 

krijgen, zijn waarschijnlijk beter af dan doelgroepleerlingen die dat niet 

krijgen. Tegelijkertijd moet men zich realiseren dat niet-doelgroepleerlingen 

van tweeëneenhalf tot vier jaar oud, de periode waarin de voorschoolse 

educatie aangeboden wordt, in hun ontwikkeling niet stilstaan. Ook hún 

taalontwikkeling wordt gestimuleerd, door ouders, overige familieleden en 

vriendjes, en wellicht ook door peuterspeelzaalbezoek. Verwachtingen over het 

verkleinen van de achterstand van doelgroepkinderen op niet-

doelgroepkinderen zijn daarom mogelijkerwijs niet erg realistisch. Tien uur 

voorschool gedurende anderhalf jaar weegt misschien niet op tegen de 

gunstiger situatie van kinderen die niet tot de doelgroep gerekend worden. De 

twee tot drie jaar in de vroegschool, in feite de eerste twee leerjaren van de 

basisschool, veranderen aan deze situatie weinig omdat doelgroep- en niet-

doelgroepleerlingen in grote lijnen hetzelfde onderwijs wordt aangeboden. En 
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ook in deze periode verkeren de laatsten thuis in gunstiger omstandigheden. 

Daar komt nog bij dat over de effectiviteit van de beschikbare voorschoolse 

programma’s nog weinig met zekerheid te zeggen is. In de Databank effectieve 

jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut zijn beoordelingen 

opgenomen van zeventien programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie. 

Geen van deze programma’s heeft een effectiviteitsstatus verkregen die hoger 

is dan ‘theoretisch goed onderbouwd’. Aanwijzingen dat een of meer 

programma’s daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van een 

onderwijsachterstand, ontbreken anno 2014 nog steeds (Driessen, 2013; Meij, 

Mutsaers & Pennings, 2009). 

 

De wet OKE geeft gemeenten op belangrijke punten de regie: ze moeten onder 

meer beleid ontwikkelen, de samenwerking tussen de partijen bevorderen, de 

beschikbare gelden toewijzen en toezicht houden op peuterspeelzalen en de 

kinderopvang. Een risico van deze opzet is dat er tussen gemeenten een 

aanzienlijke variatie gaat ontstaan, bijvoorbeeld ten aanzien van de definiëring 

van de peuters die tot de doelgroep gerekend worden, de werving en toeleiding 

van deze kinderen naar voorschoolse educatie en de vormgeving van de 

doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschoolse fase. 

 

Een probleem dat zich in álle gemeenten kan voordoen, is het onvoldoende 

bereiken van doelgroepen. Het per 2011 verwachte bereik van 100 procent gaat 

eraan voorbij dat ouders vrij zijn hun kind al dan niet aan voorschoolse 

educatie deel te laten nemen, ook als het een doelgroepkind betreft. Hetzelfde 

geldt voor het eerste jaar van de vroegschoolse fase, aangezien de leerplicht 

pas ingaat als het kind vijf jaar is geworden. Gemeenten krijgen in de Wet OKE 

geen middelen om ouders tot medewerking te dwingen. In praktijk zullen 

wellicht weinig ouders het aanbod voor voorschoolse educatie naast zich 

neerleggen, maar dat neemt niet weg dat een 100-procents doelgroepenbereik 

gemeenten toch voor een probleem kan plaatsen. 

 

De Wet OKE verwacht van gemeenten dat ze de regie nemen ten aanzien van de 

harmonisatie van kindercentra en peuterspeelzalen. Aan de uitwerking van 

deze opdracht wordt in de memorie van toelichting weinig aandacht besteed. 

Dat zorgt ervoor dat gemeenten veel beleidsruimte hebben. Ze kunnen er 

bijvoorbeeld voor kiezen de samenwerking tussen beide opvangtypen te 

bevorderen of te faciliteren, of het peuterspeelzaalwerk met een subsidie 
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gedeeltelijk of geheel onder te brengen in kinderopvangorganisaties. De 

beleidsvrijheid kan ertoe leiden dat in sommige gemeenten de harmonisatie 

veel verder voortschrijdt dan in andere gemeenten. Het is daarbij de vraag in 

hoeverre een verdere harmonisatie bijdraagt aan de beide hoofddoelen van de 

Wet OKE, de borging van de kwaliteit van de opvang en het verminderen van 

een taalachterstand in het Nederlands. Harmonisatie lijkt bijgevolg eerder een 

doel op zichzelf te zijn dan een doel dat dienstig is aan een of beide 

hoofddoelen van de Wet OKE. 

 

2.4.4 Toezicht en handhaving 

In de memorie van toelichting bij de Wet OKE wordt een zevental maatregelen 

beschreven om via een stelsel van toezicht en handhaving de kwaliteit van 

peuterspeelzalen en van de voorschoolse educatie te borgen. De toezicht- en 

handhavingstaken worden verdeeld tussen twee toezichthouders: gemeenten 

en de Inspectie van het Onderwijs. Aan gemeenten worden de meeste taken 

toebedeeld: 

a. toezicht en handhaving van de kwaliteit van peuterspeelzalen aan de hand 

van een landelijk kader van kwaliteitseisen; 

b. jaarlijkse rapportage aan de gemeenteraad en de minister van OCW over 

de kwaliteit van de peuterspeelzalen en over de wijze van handhaving; 

c. toezicht op de kwaliteit van de door gemeenten gesubsidieerde 

voorschoolse educatie op de realisatie van een aantal basisvoorwaarden 

(waaronder de leidster-kindratio en het opleidingsniveau van de leidsters); 

d. registratie en openbaarmaking van instellingen die gesubsidieerde 

voorschoolse educatie aanbieden (incl. een informatieplicht aan de 

Inspectie van het Onderwijs aangaande de door de GGD vastgestelde 

kwaliteit van de voorscholen); 

e. handhaving van de kwaliteit van de voorschoolse educatie; 

 

Aan de Inspectie van het Onderwijs worden twee taken toebedeeld: 

f. toezicht op de kwaliteit van de gesubsidieerde voorschoolse educatie; 

g. toezicht op de naleving door gemeenten van de plicht om jaarlijks met 

betrokken partners overleg te voeren over onder meer het vaststellen van 

de doelgroep voor voorschoolse educatie en over de resultaten ervan. 

 

Daarnaast had de Inspectie van het Onderwijs al sinds 1 januari 2008 een 

derde taak, die overigens niet als zodanig in de memorie van toelichting is 
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opgenomen: toezicht op de wijze waarop gemeenten zich kwijten van hun 

wettelijke taken ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang. Bij dit 

toezicht zijn drie gemeentelijke taken in het geding: a. uitvoering van de 

jaarlijks verplichte inspecties op alle locaties voor kinderopvang, b. handhaving 

van de regelgeving, en c. bijhouden van het Landelijke Register Kinderopvang 

en Peuterspeelzalen. In feite is bij een deel van de taken sprake van een vorm 

van gestapeld toezicht of tweedelijnstoezicht. 

 

Hier is de vraag aan de orde of het plausibel is dat het stelsel van toezicht en 

handhaving bijdraagt aan de doelen van de wet zoals in paragraaf 2.3 

weergegeven. Biedt het geheel aan toezichtsvormen waarborgen  voor de 

veiligheid en de stimuleringskwaliteiten van peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven – het eerste beleidsdoel? En kan verwacht worden dat het 

stelsel eraan bijdraagt dat (dreigende) taalachterstanden via de voorschool 

effectief worden bestreden – het tweede beleidsdoel? Het zijn – toegegeven – 

geen gemakkelijke vragen om te beantwoorden. In de memorie van toelichting 

wordt hier geen expliciete aandacht aan besteed, er worden ook geen 

alternatieven afgewogen. Ook een eventuele rol van intern toezicht komt daar 

niet aan de orde. 

 

De reden daarvoor is mogelijk dat het vanzelfsprekend lijkt dat toezicht en 

handhaving kunnen helpen om de gewenste kwaliteiten te borgen en 

tekortkomingen te signaleren. Er is echter nog weinig  wetenschappelijk 

onderzoek beschikbaar op dit terrein. Naar het effect van inspectietoezicht op 

de kwaliteit en op kwaliteitsverbetering in het onderwijs is enig onderzoek 

gedaan, al moet daaraan worden toegevoegd dat zulk onderzoek nog in de 

kinderschoenen staat (Ehren & Visscher, 2006; Ehren, Altrichter, McNamara & 

O’Hara, 2013; Janssens, 2005). In een overzicht stellen De Wolf en Janssens 

(2007) vast dat er vooralsnog weinig aanwijzingen zijn dat schoolinspecties tot 

betere scholen leiden. Zij waarschuwen bovendien dat schoolinspecties ook 

kunnen leiden tot ongewenst strategisch gedrag (window dressing) of zelfs 

fraude. Eén van de weinige empirische onderzoeken in Nederland is gedaan 

door Ehren (2010). Zij reconstrueerde via gevalsstudies op tien Nederlandse 

basisscholen langs welke wegen de Inspectie van het Onderwijs bijgedragen 

heeft aan schoolverbetering. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat scholen 

naar aanleiding van feedback over zwakke punten in de meeste gevallen tot 

verbetering overgaan. Of daarmee ook de leeropbrengsten verbeteren, kon als 
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gevolg van de korte looptijd van het onderzoek niet worden vastgesteld. 

Onderzoek naar effecten van inspectietoezicht op de voorschoolse 

voorzieningen is nog niet verricht. Anders dan in het basisonderwijs zou het 

hier ook moeilijker zijn om eventuele effecten op de ontwikkelingskansen van 

kinderen vast te stellen. De eerste vraag zou moeten zijn of het toezicht 

voorschoolse instellingen en gemeenten die niet aan de gestelde verwachtingen 

voldoen prikkelt om zichzelf te verbeteren. Ook is nog verder onderzoek nodig 

naar de relatie tussen de kwaliteit van instellingen en de ontwikkeling van 

kinderen.  

 

Afgezien van de vraag wat in algemene zin de effecten van een stelsel van 

toezicht en handhaving kunnen zijn, is hier natuurlijk tevens nog de vraag aan 

de orde of de gekozen vorm van gestapeld toezicht een verstandige keuze is 

met het oog op de kwaliteitsborging. Maar ook hier geldt dat een helder 

antwoord bij gebrek aan empirisch onderzoek niet te geven is. 

 

2.4.5 Ondersteuning bij de implementatie van de wet 

In de memorie van toelichting bij de Wet OKE wordt beschreven dat er 

ondersteuningstrajecten komen voor gemeenten, peuterspeelzalen, 

kindercentra en andere betrokken organisaties. Deze trajecten hebben tot doel 

de tijdige invoering van de wet mogelijk te maken. Zo wordt door de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten een traject uitgevoerd waarbij modellen 

worden uitgewerkt voor harmonisatie van peuterspeelzalen en kindercentra. 

Aangezien de ondersteuningstrajecten geen onderdeel uitmaken van de Wet 

OKE, gaan we er hier niet verder op in. 

2.5 Conclusies 

Het voortraject van de Wet OKE beslaat een periode van tien jaar, vanaf juni 

2000 toen de regering de beleidsnotitie Voor- en vroegschoolse educatie 

uitbracht tot aan augustus 2010 toen de wet in werking trad. Dat nieuwe 

wetgeving noodzakelijk was, werd overigens pas in 2007 vastgesteld. De 

voorbereidingsperiode viel samen met een politiek onrustig tijdperk. Vijf 

kabinetten met wisselende politieke samenstellingen hebben zich met het 

dossier beziggehouden, vanaf Kok II tot en met Balkenende IV. Desondanks is 

het hoofddoel van de wet van begin af aan duidelijk geweest. De wet moest 

bewerkstelligen dat ontwikkelingsachterstanden van kinderen al op jonge 
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leeftijd zouden worden gesignaleerd en aangepakt. De aandacht ging daarbij in 

de eerste plaats uit naar kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal 

is. Maar ook Nederlandstalige kinderen met een door hun afkomst bepaalde 

taalontwikkelingsachterstand werden tot de doelgroep gerekend. In de loop 

van het wetgevingstraject is aan de wet nog een andere doelstelling verbonden, 

namelijk het bieden van een kwaliteitsimpuls aan peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven. Anders gezegd, de wet moest waarborgen dat deze 

instellingen aan alle kinderen, ongeacht een eventuele 

taalontwikkelingsachterstand, een veilige en stimulerende omgeving bieden. De 

relatie tussen de beleidsproblemen, de beleidsdoelen en de beleidsmaatregelen 

is schematisch weergegeven in figuur 2.1.  

 

Figuur 2.1  Reconstructie van de beleidstheorie bij de Wet OKE 

   Beleidsproblemen  Beleidsdoelen              Beleidsmaatregelen 

 

   

  

Beleidsproblemen op basis 

van de memorie van 

toelichting: 

 Grote verschillen in wet- en 

regelgeving voor 

kinderopvang en 

peuterspeelzalen 

 Onvoldoende bereik onder 

achterstandsleerlingen 

 

In het voortraject benoemde 

beleidsproblemen: 

 Vroege taalachterstand    

(begin leerjaar 3) is (bijna) 

niet meer in te lopen 

 Achterstand leidt tot 

segregatie van 

achterstandsleerlingen 

 Negatieve macro-

economische effecten 

 Lage arbeidsparticipatie 

vrouwen met jonge 

kinderen is een gevaar voor 

oudedagsvoorzieningen 

 Borging van kinderdag-

verblijven en peuter-

speelzalen als een veilige 

en stimulerende omgeving 

voor jonge kinderen 

 Effectieve aanpak van 

vroege taalachterstand bij 

kinderen   (tot zes jaar) 

 

 

  1  Kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen, 

o.a.  

 verbeterde afstemming kindercentra en 

peuterspeelzalen 

 betere voorschoolse educatie op 

peuterspeelzalen 

 groter bereik van peuterspeelzalen 

 
2 Financieel toegankelijke peuterspeel-

zalen, o.a.  

 gemeenten ontvangen jaarlijks 260 

miljoen voor voorschoolse educatie, 

schakelklassen en andere vormen van 

taalondersteuning 

 daarnaast nog 35 miljoen per jaar voor 

kwaliteitsslag van peuterspeelzalen 

 

3 Breder en beter aanbod van vve, 

verbeterde toeleiding, o.a. 

 harmonisatie kwaliteitseisen voor 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 

 gemeenten dragen verplicht zorg voor 

een dekkend aanbod van vve 

 gemeenten organiseren het jaarlijkse 

overleg met partners met het oog op de 

borging van het bereik en de effectiviteit 

van de voorschoolse educatie 

 gemeenten krijgen meer ruimte voor het 

organiseren van taalondersteuning vanaf 

leerjaar 3 

 

- 4 Toezicht en handhaving, o.a. 

 gemeenten gaan toezien op de kwaliteit 

van de voorschoolse educatie 

 de Inspectie van het Onderwijs gaat dit 

ook doen vanuit eigen toezichtkaders en 

houdt daarnaast toezicht op gemeenten 

 gemeenten zorgen voor actualisatie van 

het Landelijke Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen 
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De keuze voor de beide beleidsdoelen in figuur 2.1 kan worden bezien in het 

licht van de maatschappelijke problemen waarvoor een oplossing noodzakelijk 

werd geacht. Wat betreft het eerst genoemde doel, bestrijding van 

achterstanden van jonge kinderen, ligt er een duidelijke relatie met een 

algemeen erkende en taaie maatschappelijke problematiek. Basisscholen slagen 

onvoldoende in hun opdracht onderwijsachterstanden effectief aan te pakken 

(Driessen, 2013). Kinderen die als kleuter met een ontwikkelingsachterstand de 

basisschool binnenkomen, hebben aan het einde van de basisschool nog steeds 

een achterstand. Gegeven deze constatering ligt het voor de hand om te 

investeren in de voorschoolse ontwikkeling van kinderen met een 

ontwikkelingsachterstand. Zulk beleid kan er immers toe leiden dat minder 

kinderen de basisschool met een achterstand betreden. Wat betreft het tweede 

doel, de kwaliteitsimpuls aan peuterspeelzalen en de kinderopvang, is de 

onderbouwing op basis van een maatschappelijke problematiek veel lastiger 

aan te brengen. Signalen dat de kwaliteit van de voorschoolse 

opvangvoorzieningen landelijk gezien tekortschoot, ontbreken. Wel heeft een 

rol gespeeld dat voor verschillende typen opvanginstellingen verschillende 

kwaliteitskaders van toepassing waren, waarbij gemeenten grotendeels 

verantwoordelijk waren voor de kwaliteitskaders van peuterspeelzalen. 

 

De Wet OKE omvat een reeks beleidsinstrumenten of -maatregelen. Deze zijn 

samen te vatten onder vier noemers: 

a. het bieden van een kwaliteitsimpuls aan peuterspeelzalen; 

b. de financiële toegankelijkheid van peuterspeelzalen vergroten; 

c. breder en beter aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, verbetering 

van toeleiding; 

d. uitbreiding van toezicht en handhaving. 

 

Voor praktisch alle maatregelen geldt dat niet zeker is of en in welke mate ze 

zullen bijdragen aan de doelen van de Wet OKE. De werkzaamheid ervan is niet 

of niet voldoende gestoeld op uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. 

Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat er überhaupt weinig 

wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de werkzaamheid van 

beleidsmaatregelen rond de voor- en vroegschoolse educatie14. Bijgevolg 

                                                      

 
14  Sinds de beginperiode is er meerdere keren (effect)onderzoek gedaan naar het VVE-beleid met het 

oog op het verzamelen van ‘evidence’, ter legitimering van de voortzetting van het beleid. 
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opereert de wetgever in een gedeeltelijk vacuüm, weliswaar gestuurd door het 

gezonde verstand van een brede groep experts en betrokkenen, maar 

tegelijkertijd tastend bij gebrek aan relevante feitelijke inzichten. De wens dat 

het beleid op dit thema evidence-based zou moeten zijn, is niet haalbaar 

gebleken. We noemen twee vraagstukken, ontleend aan de voorafgaande 

bespreking. Het eerste vraagstuk betreft de werkzaamheid van voorschoolse 

educatieve programma’s. Er zijn nog geen sterke indicaties dat zulke 

programma’s helpen om vroege ontwikkelingsachterstanden te bestrijden of te 

verminderen15. Het tweede vraagstuk betreft de werkzaamheid van 

arrangementen voor toezicht en handhaving. Dat zulke arrangementen 

misstanden kunnen voorkomen of kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de 

kinderopvang, kan  wetenschappelijk nog niet worden onderbouwd. Overigens 

geldt ook voor andere beleidsterreinen van het ministerie van OC&W dat 

evidence-based beleid weliswaar als wenselijk wordt gezien, maar in veel 

gevallen toch een brug te ver is (zie Ledoux, Van Eck, Heemskerk, Veen & Sligte, 

2014). 

 

In het voorafgaande is geen aandacht besteed aan de mogelijkheid dat de Wet 

OKE tot ongewenste neveneffecten kan leiden. In feite geldt voor de niet 

beoogde en ongewenste effecten hetzelfde als voor de wèl beoogde effecten: 

ook deze zijn onzeker. Toch willen we dit hoofdstuk niet afsluiten zonder een 

drietal mogelijke neveneffecten aan te wijzen. Eén daarvan is dat tussen 

gemeenten grotere verschillen gaan ontstaan in de kwaliteit van de 

voorschoolse kinderopvang en van de voor- en vroegschoolse educatie. 

Gemeenten hebben op deze terreinen een zwaar takenpakket gekregen. Grotere 

gemeenten hebben naar men mag verwachten meer expertise en meer 

slagkracht dan kleinere gemeenten, waar minder vraag is naar kinderopvang of 

naar voorschoolse educatie. Dat kan ertoe leiden dat grotere gemeenten een 

                                                                                                                                

 
Onderzoeksuitkomsten zijn wisselend en niet altijd in de verwachte richting. Voor een overzicht 

zie Ledoux, Van Eck, Heemskerk, Veen & Sligte, 2014.   

  

15  In Nederland is van geen van de VVE-programma’s aangetoond dat het op (alle) nagestreefde 

doelen effectief is. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn  in verschillende publicaties beschreven 

(Karssen e.a., 2013; Driessen, 2012; Doolaard & Leseman, 2008; Veen e.a., 2006; De Goede & 

Reezigt, 2001).  
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kwalitatief en kwantitatief volwaardiger aanbod van voorzieningen kunnen 

doen. 

 

Een tweede denkbaar neveneffect van de Wet OKE volgt uit de mogelijkheid dat 

voorschoolse educatie niet exclusief wordt voorbehouden aan 

doelgroepleerlingen. Weliswaar ontvangen gemeenten hun financiering voor 

voorschoolse educatie op basis van een schatting van het aantal 

gewichtenleerlingen – hetgeen gemeenten beperkt in het aantal in te richten 

kindplaatsen – maar dat verhindert niet dat ook niet-doelgroepleerlingen aan 

voorschoolse educatie kunnen deelnemen. Voor zover deze educatie effectief 

is,  kan het ertoe leiden dat de achterstand van doelgroepleerlingen ten 

opzichte van niet-doelgroepleerlingen eerder groter dan kleiner wordt. 

 

De strengere kwaliteitseisen, die met name de peuterspeelzalen betreffen, 

zullen de kosten voor deze vorm van kinderopvang verhogen. Weliswaar 

worden gemeenten hiervoor gecompenseerd, maar gemeenten kunnen toch 

onder druk komen om te bezuinigen op het aantal peuterspeelzaalplaatsen. 

Dat kan nadelig uitpakken voor ouders die niet beiden werken, bijgevolg niet in 

aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en afhankelijk zijn van het 

aanbod van peuterspeelzalen. Het betekent dat zij minder te kiezen hebben. 

Dit effect zou nog kunnen worden versterkt als de strengere kwaliteitseisen 

ertoe zouden leiden dat peuterspeelzalen hun deuren moeten sluiten, omdat 

ze er niet in slagen aan alle eisen te voldoen. 
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3 Implementatie van de wet OKE  

3.1 Opzet van het onderzoek 

Hoe is in grote lijnen de invoering van de Wet OKE verlopen? Die vraag is het 

centrale thema van dit hoofdstuk. We hebben twaalf gemeenten geselecteerd 

en per gemeente gevraagd hoe de invoering is verlopen en welke knelpunten 

zich daarbij hebben voorgedaan en al of niet zijn opgelost. Voor een precieze 

verwoording van de onderzoeksvragen verwijzen we naar paragraaf 1.2. Om 

een breder beeld te kunnen schetsen van de invoering van de Wet OKE hebben 

we niet alleen interviews gehouden met gemeentelijke beleidsambtenaren. Ook 

hebben we in elke gemeente vraaggesprekken gehouden met 

vertegenwoordigers van het peuterspeelzaalwerk en/of van de kinderopvang. 

Naast het onderzoek in de twaalf gemeenten hebben wij nog een viertal 

landelijke organisaties bij dit deel van het onderzoek betrokken, waaronder de 

Brancheorganisatie Kinderopvang en de MO-Groep. De organisaties is gevraagd 

naar hun perceptie van de gevolgen van de wetsinvoering. 

 

3.1.1 Populatie, steekproeftrekking, werving van respondenten 

De populatie bestaat uit alle ongeveer 400 gemeenten in Nederland. Daaruit is 

een gelegenheidssteekproef getrokken van twaalf gemeenten. De keuze van de 

twaalf bij het onderzoek te betrekken gemeenten is gedaan in overleg met de 

uitvoerders van thema 4 van het onderzoek ‘Van voorschools tot en met groep 

8: thema’s uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht’. Thema 4, getiteld 

vve-doelgroepkinderen: selectie, indicering en aanbod, heeft inhoudelijk gezien 

veel raakvlakken met het onderhavige deelonderzoek. Er is daarom voor 

gekozen om in beide thema’s dezelfde twaalf gemeenten centraal te stellen. Bij 

de keuze van de gemeenten is rekening gehouden met een stratificatie naar het 
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aantal inwoners, waarbij ook is gelet op een spreiding over het land. We 

onderscheiden drie strata: drie gemeenten uit de G4 (Amsterdam, Den Haag, 

Utrecht), zes gemeenten uit de G33 (Arnhem, Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, 

Leeuwarden, Nijmegen) en drie kleinere gemeenten (Den Helder, Oss, Venray).  

De allerkleinste gemeenten zijn niet vertegenwoordigd, omdat we hier weinig 

nieuwe informatie verwachtten vergeleken met de gegevens in de zogenoemde 

vve-bestandsopname door de Inspectie van het Onderwijs16 (april 2013). De 

voor deze kleinste gemeenten typerende problemen (weinig budget, geringe 

beleidscapaciteit, weinig doelgroepkinderen verspreid over ver uiteenliggende 

locaties) zijn voldoende bekend. 

De gehanteerde stratificatie is van belang omdat de uitgangssituatie van de 

drie kleinere gemeenten anders is dan van de grote gemeenten. De grootste 37 

gemeenten (G37) in Nederland ontvangen namelijk sinds 2012 extra middelen 

voor de bevordering van de kwaliteit en het bereik van de voor- en 

vroegschoolse educatie – en overigens ook voor uitbreiding van schakelklassen 

en zomerscholen. In dat verband zijn tussen het Rijk en de G37 extra 

afspraken gemaakt, onder andere over de kwaliteit van voorschoolse educatie. 

Die afspraken gelden voor deze gemeenten bovenop de landelijke eisen, 

vastgelegd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

Deze zogenoemde bestuursafspraken17, die voor de periode 2012-2015 zijn 

gesloten tussen het Rijk en de G37, betreffen in de eerste plaats een 

kwaliteitsverhoging van de uitvoeringspraktijk van voor- en vroegschoolse 

educatie, onder andere door een verbetering van de kwaliteit van de 

pedagogische medewerkers, door een verhoging van de effectiviteit en de 

uitvoering van de voor- en vroegschoolse programma’s, door stimulering van 

een optimale doorgaande ontwikkelingslijn en door een bevordering van 

ouderbetrokkenheid. In de tweede plaats betreffen de afspraken een 

uitbreiding van het aantal voorschoolse peuterplaatsen en een verbetering van 

de toeleiding van kinderen. 

Voor gemeenten kleiner dan de G33 gelden deze bestuursafspraken dus niet. 

 

Binnen de twaalf geselecteerde gemeenten zijn de namen van de te interviewen 

functionarissen verkregen via eerder uitgevoerd onderzoek op het gebied van 

                                                      

 
16  Inspectie van het Onderwijs (april 2013). Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge 

kind. Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie in Nederland. 

17  Effectief benutten van vve en extra leertijd voor jonge kinderen, d.d. 12 maart 2012. 
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voor- en vroegschoolse educatie (Driessen, 2012; Veen, Van der Veen & 

Driessen, 2012), via bestaande netwerken waarover wij beschikten of via 

doorverwijzingen vanuit de gemeente naar een organisatie of andersom. Er is 

per gemeente steeds één interview gehouden met de beleidsambtenaar die de 

voorschoolse voorzieningen binnen het takenpakket heeft of met een naaste 

collega. Daarnaast is een tweede interview gehouden met een 

vertegenwoordiger uit een organisatie die het reguliere peuterspeelzaalwerk en 

de voorschoolse educatie in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 

behartigde. We hebben gezocht naar respondenten die zowel zicht hadden op 

het peuterspeelzaalwerk als op de kinderdagverblijven in de betreffende 

gemeente. In een enkel geval (de gemeente Den Haag) is er een apart interview 

gehouden met een respondent voor het peuterspeelzaalwerk en een voor de 

kinderdagverblijven. In totaal zijn er 25 interviews gehouden, zie voor een 

overzicht Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1  Overzicht van de bij de interviews betrokken gemeenten en instanties 

 

Gemeente 

 

Gemeentelijke afdeling 

Peuterspeelzaalwerk / 

Kinderopvang 

Amsterdam Dienst Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

Swazoom (Stichting Welzijn 

Amsterdam Zuidoost - Op Maat) 

Arnhem Cluster Beleid en Regie  

Afd. Samenlevingszaken, Sport en 

Opvoeding 

Kinderopvang SKAR / Stichting PAS 

Den Bosch Afdeling Jeugd & Onderwijs Stichting Kompas (vve-

expertisecentrum) 

Den Haag Afdeling Onderwijs-beleid / 

Handhaving Kinderopvang 

Stichting MOOI; 

DAK Kinderopvang 

Den Helder Afdeling Onderwijs- en Jeugdbeleid Stichting Voor-School 

Eindhoven Afdeling Jeugd en Onderwijs Kinderopvang Dikkie & Dik 

Heerlen Onderwijs- en Jeugdbeleid Stichting Peuterspeelzaalwerk 

Heerlen 

Leeuwarden Sector Jeugd, Onderwijs en Cultuur Sinne Peuterspeelzaalwerk /  

Estro Kinderopvang 

Nijmegen Afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

KION Kwalitatieve Kinderopvang in 

Nijmegen  

Oss Dienst Stadsbeleid Stichting Peuterwerk Oss 

Utrecht Dienst Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

Spelenderwijs 

Venray Afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling 

Peuterspeelzalen Venray / 

KinderWereld Venray 

(Kinderopvang) 
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In aanvulling op het onderzoek in de twaalf genoemde gemeenten zijn nog vier 

landelijke organisaties bevraagd. Deze zijn: de Belangenvereniging van ouders 

in de kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK), de Brancheorganisatie 

Kinderopvang, het Landelijk Platform Peuterspeelzaalwerk (LPP) en de MO-

Groep (de landelijke brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke 

dienstverlening). Deze organisaties vertegenwoordigen een breed scala aan 

belangen en kunnen vanuit het eigen perspectief belangrijke informatie 

verschaffen over de invoering en uitwerking van de Wet OKE. 

 

3.1.2 Gehanteerde gespreksleidraden 

Er zijn twee gespreksleidraden gemaakt, een voor gemeenteambtenaren, de 

andere voor de functionarissen die werkzaam zijn in kinderopvang of 

peuterspeelzaalwerk. Beide leidraden bevatten dezelfde vier 

hoofdonderwerpen en verschillen alleen in het gehanteerde perspectief. De 

hoofdonderwerpen zijn afgeleid uit de Handreiking Harmonisatie Voorschoolse 

voorzieningen voor gemeenten; een handreiking bij de uitwerking van de wet 

OKE, een uitgave van de Vereniging Nederlandse Gemeenten van april 2010. In 

deze handreiking worden vier gemeentelijke kerntaken onderscheiden: 

a. het bieden van een kwaliteitsimpuls aan het reguliere peuterspeelzaalwerk; 

b. het realiseren van een dekkend hoogwaardig aanbod van voorschoolse 

voorzieningen; 

c. het uitvoeren van toezicht en handhaving; 

d. het voeren van jaarlijks verplicht overleg met bestuurlijke partners. 

 

Uit de kerntaken zijn de volgende gespreksonderwerpen afgeleid. 

 

1 Kwaliteit regulier peuterspeelzaalwerk 

De kwaliteit van de reguliere peuterspeelzalen, de peuterspeelzalen zonder 

voorschoolse educatie, moet in orde zijn op de volgende punten: leidster-

kindratio 1 op 8, maximaal 16 peuters op één groep, iedere groep minimaal één 

beroepskracht met opleidingsniveau PW-3 of equivalent, nascholing voor het 

op peil houden van competenties. 

 

2 Doelgroepcriteria, toeleiding en bereik 

Het gaat hier om de criteria die gehanteerd worden voor de indicatie van een 
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peuter als doelgroeppeuter. Zie voor een uitgebreid onderzoek in dit verband 

Driessen18 (2014). Gemeenten kunnen zich beperken tot het leerlinggewicht, op 

basis van een sociaal-economische thuissituatie met risico op een 

ontwikkelingsachterstand. Maar ze kunnen ook rekening houden met 

zorgfactoren die een vergelijkbaar risico inhouden. Ook kan een indicatie 

sociaal-medisch zijn ('smi'), maar dat is een ander traject met andere 

indicatoren. Verder is van belang hoe de indicatie wordt gedaan en door wie, en 

hoeveel geïndiceerde doelgroeppeuters ook daadwerkelijk worden toegeleid 

naar een voorschoolse voorziening. 

 

3 Aanbod voorschoolse educatie en wachtlijsten 

Dit onderwerp betreft de beschikbaarheid van plaatsen voor alle peuters met 

een indicatie en het bestaan van eventuele wachtlijsten. Zijn er voldoende 

plaatsen? Wat is de oorzaak van de wachtlijsten? Wat gebeurt er om die op te 

lossen? 

 

4 Toegankelijkheid: de maximale ouderbijdrage 

Voor een plaats in een peuterspeelzaal met voorschoolse educatie betalen 

ouders van doelgroeppeuters voor minstens tien uur voorschoolse educatie per 

week niet meer dan ze op grond van de Wet Kinderopvang zouden betalen bij 

de maximale toeslag. Gemeenten kunnen ertoe overgaan ouders met weinig 

financiële armslag de voorschoolse educatie goedkoper of zelfs gratis aan te 

bieden. 

 

5 Kwaliteit voorschoolse educatie 

De kwaliteit van de voorzieningen met voorschoolse educatie moet in orde zijn 

op in elk geval de volgende punten: een voldoende gunstige leidster-kindratio, 

een voldoende intensief aanbod van voorschoolse educatie, scholing en 

nascholing van leidsters en gebruik van een gekwalificeerd vve-programma. De 

leidster-kindratio houdt in dat er twee beroepskrachten met het vereiste 

opleidingsniveau aanwezig zijn als de groep groter is dan acht kinderen, met 

een maximum van zestien kinderen in een groep. Er moet een aanbod zijn van 

tenminste vier dagdelen of tien uur per week voorschoolse educatie. Leidsters 

moeten een gekwalificeerde scholing hebben gehad, inclusief scholing in het 

                                                      

 
18  Driessen, G. (in voorbereiding). Vve-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase. Indicering en 

aanbod.  
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gehanteerde vve-programma. Ze moeten bovendien deelnemen aan een 

nascholingsprogramma. Het gebruikte vve-programma moet een integraal 

programma zijn, dat wil zeggen een programma met een breed aanbod gericht 

op de ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en op sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Bij voorkeur19 wordt er gewerkt met de programma’s die erkend 

zijn door de Erkenningscommissie Interventies (zie website NJi: 

http://www.nji.nl) waaronder Kaleidoscoop, Ko-Totaal, Piramide, Speelplezier, 

Sporen, Doe meer met Bas, Startblokken & Basisontwikkeling. 

 

6 Toezicht en handhaving 

De taken voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van 

peuterspeelzalen en van voorschoolse educatie worden verdeeld tussen twee 

toezichthouders: de gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs, zie ook 

paragraaf 2.4.4. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de basiskwaliteit van 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, en de GGD’s voeren dat toezicht uit 

in opdracht van de gemeenten. In de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 

die voorschoolse educatie aanbieden, beoordeelt de GGD de volgende 

aanvullende basisvoorwaarden: of er vier dagdelen voorschoolse educatie 

gegeven wordt, aan groepen van maximaal 16 peuters, door minimaal twee 

beroepskrachten op pw-3 niveau die bovendien voldoende geschoold zijn in 

voorschoolse educatie.  

De Inspectie van het Onderwijs20 voert een meer inhoudelijk toezicht uit op de 

kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie. Zij publiceerde in april 2013 de 

eerste meting, de zogenoemde vve-bestandsopname. Als vervolg hierop gaat de 

Inspectie over op signaalgestuurd toezicht21.  

Na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente 

worden voorzieningen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen (LRKP). In dit register wordt aangegeven of er door de 

voorziening voorschoolse educatie wordt aangeboden. Ouders kunnen alleen in 

                                                      

 
19  In de motie Langkamp/Kraneveldt-van der Veen (d.d. 12 januari 2010) is de regering gevraagd te 

stimuleren dat er in voor- en vroegschoolse voorzieningen alleen nog gewerkt wordt 'met 

bewezen effectieve programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie'. Volgens de Wet OKE is 

het werken met zo'n programma echter geen vereiste. 

20  Inspectie van het Onderwijs (april 2013). Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge 

kind. Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie in Nederland. 

21  zie http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/Signaalgestuurd+vve-toezicht.html en 

het document 'Signaalgestuurd vve-toezicht' (augustus 2010). 

http://www.nji.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/Signaalgestuurd+vve-toezicht.html
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aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een 

kinderopvangvoorziening die in het LRKP is opgenomen. 

 

7 Jaarlijks verplicht overleg 

Het jaarlijks verplichte overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente en de 

bestuurlijke partners: de schoolbesturen, en de houders van voorscholen, 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (Stichtingen Welzijn en Kinderopvang-

organisaties). Andere mogelijke partners voor overleg zijn: Centra voor Jeugd 

en Gezin, en Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus). De punten waarop 

met de partners afspraken gemaakt moeten worden zijn: de doelgroepbepaling, 

de toeleiding, de doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie, de 

overdracht van voor- naar vroegschoolse educatie en de resultaten van vve. Het 

overleg vindt vaak plaats in het kader van de Lokale Educatieve Agenda (LEA). 

Er is meestal een stuur- of regiegroep waarin strategische afspraken gemaakt 

worden. Hieronder kunnen werkgroepen functioneren die zich buigen over 

deelaspecten van de voorschoolse educatie. 

 

8 Wat heeft de Wet OKE de gemeenten gebracht? 

We vroegen aan de respondenten naar een 'rapportcijfer' voor de stand van 

zaken rond de implementatie van de Wet OKE in de eigen gemeente of de eigen 

organisatie, om een beeld te krijgen van hoe men die zelf beoordeelt. Deze 

vraag naar het rapportcijfer was een element in de vraagmethodiek om bij de 

respondenten reflectie uit te lokken op wat bereikt was en wat nog niet. Het 

cijfer als zodanig was van ondergeschikt belang. In dit verband werd ook 

doorgevraagd naar factoren die de implementatie hebben bevorderd of 

belemmerd. Soms kwamen daarbij actuele kwesties naar voren waarmee men 

te maken heeft in de verdere ontwikkeling van de voorschoolse voorzieningen. 

 

3.1.3 Gegevensverzameling en -verwerking 

De gegevensverzameling is gedaan tussen november 2013 en april 2014. Er 

zijn per gemeente drie tot vier respondenten geïnterviewd. Eén interview werd 

gehouden met de beleidsambtenaar die de voorschoolse voorzieningen binnen 

het takenpakket heeft, en een tweede met een deskundige die vanuit een 

leidinggevende positie in een organisatie voor peuterspeelzaalwerk en/of 

kinderopvang goed op de hoogte is van het reguliere peuterspeelzaalwerk en 

de voorschoolse educatie in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Zo nodig 

is een deskundige voor de kinderopvang met voorschoolse educatie apart 
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geïnterviewd. In tabel 3.1 staat een overzicht van de instanties die in de 25 

interviews zijn bevraagd.  

De respondenten kregen de gespreksleidraad tevoren toegezonden. Onze 

voorbereiding bestond uit bestudering van diverse documenten. Om te 

beginnen namen wij de ‘vve-bestandsopname’ door de Inspectie van het 

Onderwijs (april 2013) als uitgangspunt om te bezien hoe de te bevragen 

gemeente op de diverse onderdelen had gescoord en welke onderdelen in het 

interview extra aandacht moesten krijgen. Verder bestudeerden we 

documenten op de websites van de betreffende gemeente en organisatie en 

stukken (zoals kwaliteitskaders en subsidieverordeningen) die ons door de 

respondenten werden toegezonden. De interviews duurden 35 tot 40 minuten. 

Ze werden puntsgewijs uitgewerkt in verslagen, waarbij de indeling van de 

gespreksleidraad is aangehouden. Deze verslagen vormen de basis voor de 

rapportage in de paragrafen 3.2 tot en met 3.4. Aanvullende informatie is 

gebruikt uit de twaalf interviews die vanuit het ITS22 gedaan werden met 

degenen die binnen de JGZ verantwoordelijk zijn voor de indicatiestelling en 

toeleiding van doelgroeppeuters (Driessen, 2014).  

De verkregen gegevens bestaan uit de uitspraken van de respondenten. Deze 

zijn door ons naast de beschikbare documenten van gemeente en organisatie 

gelegd. Als iemand bijvoorbeeld zei dat er een gemeentelijk Vve-

Kwaliteitskader was, werd dat geverifieerd. Echter, het doel van het onderzoek 

was niet om een oordeel23 te geven over de bereikte stand van zaken. Zo’n 

beoordeling is de taak van de GGD en de Inspectie van het Onderwijs. Het doel 

van dit onderzoek was een beeld te krijgen van hoe gemeenten en organisaties 

bezig zijn (geweest) met de implementatie van de Wet OKE, en welke 

verschijnselen zich hierbij voordoen. 

 

                                                      

 
22  Het betreft, binnen het geheel van de BOPO-onderzoekslijn “Van voorschool tot en met groep 8”, 

het deelonderzoek thema 4. Vve-doelgroepkinderen: selectie, indicering en aanbod. 

23  Aan de respondenten werd duidelijk gemaakt dat het doel van het onderzoek niet beoordelend 

was, maar evaluatief, en dat we per cluster gemeenten zouden rapporteren, dus niet herleidbaar 

naar een specifieke gemeente. We hebben de stellige indruk dat dit door de respondenten goed 

begrepen is, en dat ze geen sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. Deze indruk werd 

bevestigd door 1) het feit dat de antwoorden van de respondenten binnen één gemeente (van de 

gemeentelijke beleidsambtenaar en van de leidingevende van een organisatie) grote overeenkomst 

vertoonden; 2) dat de respondenten zich vrij  voelden om knelpunten te benoemen bij de 

implementatie van de Wet OKE. 
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3.1.4 Vragen aan de landelijke organisaties 

Tenslotte zijn vier landelijke organisaties benaderd om hun beoordeling te 

geven van de gevolgen van de Wet OKE. Daarbij is gevraagd onderscheid te 

maken tussen positieve en negatieve gevolgen van de wet, en ook om 

suggesties te doen voor de aanpak van problemen die zij mogelijk signaleren. 

De bevraging is schriftelijk gebeurd. Een samenvatting van de antwoorden is in 

paragraaf 3.5 opgenomen. 

3.2 De implementatie in drie grote gemeenten 

De in dit hoofdstuk beschreven bevindingen zijn gebaseerd op de informatie 

die we kregen over de stand van zaken betreffende de Wet OKE in Amsterdam, 

Den Haag en Utrecht. Die informatie komt uit drie tot vier interviews per 

gemeente en uit beschikbare documenten, zoals beschreven in paragraaf 3.1.3. 

 

In alle drie de bevraagde grote gemeenten hebben het peuterspeelzaalwerk en 

de voor- en vroegschoolse educatie een jarenlange geschiedenis. De 

doelstellingen en afspraken uit de Wet OKE zijn in de gemeenten vertaald naar 

het lokale beleid in de vorm van aangepaste en verder uitgewerkte 

beleidsnotities. Deze beleidsnotities houden verband met de gemeentelijke 

subsidieverordeningen, waarin de criteria beschreven staan waaraan 

voorschoolse voorzieningen moeten voldoen. Kwaliteitskaders vve vormen een 

ander belangrijk onderliggend document.  

Een andere pijler van het beleid zijn de bestuursafspraken tussen het Rijk en 

de G4/G33 gemeenten: 'Effectief benutten van vve en extra leertijd voor jonge 

kinderen' die in paragraaf 3.1.1 besproken zijn. 

 

3.2.1 Kwaliteit regulier peuterspeelzaalwerk 

In alle drie de bevraagde grote gemeenten zijn de peuterspeelzalen onder de 

Wet Kinderopvang gebracht. Alle speelzalen voldoen aan de eisen uit de Wet 

OKE. Er zijn reguliere peuterspeelzalen, die geen voorschoolse educatie 

aanbieden, en speelzalen mét voorschoolse educatie. Van het totaal aantal 

speelzalen vormt het aantal reguliere speelzalen overigens een minderheid, 

variërend van ruim vijf tot 25 procent. Het merendeel van de speelzalen is 

omgevormd tot een voorziening met voorschoolse educatie.  

Als er in een gemeente één aanbieder is van voorschoolse educatie en 

peuterspeelzaalwerk, kunnen ook de reguliere peuterspeelzalen meeliften met 
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die kwaliteitsaanpak van vve. Zoals een ambtenaar zegt: “ook al staan ze met 

één leidster en één hulpouder, dan hebben ze toch ook een zorgconsulente, 

krijgen ze coaching on the job, enzovoort.” En als leidsters van reguliere 

speelzalen binnen een organisatie breed inzetbaar moeten zijn, ook op vve-

locaties, zijn of worden ze vve-geschoold.  

Zie verder voor de kwaliteit van de voorschoolse educatie onder het 

betreffende kopje. 

 

3.2.2 Doelgroepcriteria, toeleiding en bereik 

Doelgroepcriteria 

Alle drie de bevraagde grote gemeenten hanteren duidelijke procedures voor 

het vaststellen of een kind een indicatie krijgt voor voorschoolse educatie. Alle 

drie gebruiken daarbij een laag opleidingsniveau van de ouders als criterium, 

zoals bepaald in de nieuwe gewichtenregeling voor de vroegschool. Daarnaast 

worden indicatoren gebruikt die verwijzen naar een risico op taalachterstand, 

zoals een 'taalarme omgeving' of naar daadwerkelijke taalachterstand, zoals 

vastgesteld met een korte test. Eén gemeente betrekt ook de indicator 

'etniciteit'.  

Daarnaast is een sociaal-medische indicatie mogelijk voor kinderen in een 

bedreigende thuissituatie. Deze indicatie heeft een eigen traject.  

 

De procedure voor indiceren verschilt in de gemeenten. In twee gemeenten 

bestaat die indicering uit twee stappen. In de ene gemeente wordt een 

voorlopige indicatie gegeven door het consultatie bureau tijdens het reguliere 

consult rond de tweede verjaardag van het kind op basis van twee criteria ('laag 

opleidingsniveau ouders' en 'taalarme omgeving', wat vaak maar niet altijd 

betekent 'thuistaal niet Nederlands'). De definitieve indicatie volgt een half jaar 

later door opvoedadviseurs, bijvoorbeeld vanuit het Ouder- en Kindcentrum, 

die meer tijd hebben dan de medewerkers van het consultatiebureau om in een 

persoonlijk consult met ouders en kind het taalaanbod thuis vast te stellen.  

In een tweede gemeente wordt eveneens geïndiceerd in twee stappen.  

De GGD stelt bij huisbezoek 14 dagen na de geboorte van een kind vast of het 

gaat om een vve-kind (op basis van 'laag opleidingsniveau ouders' en 'taalarme 

omgeving'). En er volgt een individuele check van kinderen die 2,5 jaar zijn, 

geen indicatie hebben maar die misschien alsnog moeten krijgen, op basis van 

daadwerkelijk geconstateerde achterstand. 
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Een gemeente merkt op dat het consultatiebureau soms onder druk staat van 

ouders, die willen dat hun kind een indicatie krijgt, omdat de voorschoolse 

voorziening dan goedkoper is. "Dat praat zich rond." 

 

Toeleiding 

Er wordt overal veel werk gemaakt van toeleiding van doelgroeppeuters naar 

een voorschoolse voorziening. In één gemeente is er een speciaal toeleidings-

programma, dat ouders en doelgroeppeuters tussen 2 en 2,5 jaar een 

laagdrempelige gelegenheid biedt om te wennen aan voorschoolse opvang. 

Eén gemeente hanteert een 'drang-aanpak' waarbij een gesubsidieerde 

verpleegkundige op huisbezoek gaat om ouders dringend te stimuleren hun 

doelgroeppeuter naar een voorschoolse voorziening te laten komen. Ook in de 

derde gemeente worden ouders op allerlei manieren actief gestimuleerd om 

gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen: door huisbezoeken, via 

buurtcontactfunctionarissen; door flyers uit te delen op braderieën en 

markten, door ouders op te zoeken op de plaatsen waar ze komen, of dat nu 

de kerk is of een plaats voor schuldhulpverlening.  

 

Bereik 

De procedures voor indicering en de inspanningen voor toeleiding hebben tot 

resultaat dat het bereik van doelgroeppeuters vergroot is sinds de invoering 

van de Wet OKE. Het actuele percentage bereik dat de respondenten noemen 

varieert van 73 procent tot meer dan 80 procent.  

 

Welke doelgroepkinderen worden niet bereikt? Soms zit een klein aantal 

doelgroepkinderen in kinderdagverblijven zonder voorschoolse educatie. "Je 

kunt je afvragen hoe erg dat is, als één doelgroepkindje in een groep kinderen 

van hoogopgeleide ouders zit." Mogelijk problematischer is het als 

doelgroepkinderen na sluiting van een kinderdagverblijf met voorschoolse 

educatie gaan "zweven in een grijs circuit". Van hen is dan niet bekend of ze 

thuis zijn, of bijvoorbeeld door een familielid worden opgevangen.  

Alle drie de bevraagde grote gemeenten zijn bezig met het ontwikkelen van een 

elektronisch systeem, waarin alle relevante gegevens voor aanbod en bezetting 

van plaatsen voor voorschoolse educatie geregistreerd worden. Zo'n systeem 

wordt gevuld vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld met alle 

nieuwgeborenen. De bedoeling is dat die gegevens maand- en jaarrapportages 

mogelijk maken over de bezetting van de beschikbare plaatsen voor 
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voorschoolse educatie, en vervolgens als sturingsinstrument kunnen worden 

gebruikt om het bereik verder te verhogen.  

 

3.2.3 Aanbod voorschoolse educatie en wachtlijsten 

Alledrie de grote gemeenten streven naar gemengde groepen van peuters mét 

en peuters zonder indicatie. Dat is een bewuste beleidskeuze om segregatie te 

voorkomen en het leerrendement voor de doelgroepkinderen te verhogen. 

Hierbij moet een balans gezocht worden tussen voldoende menging en het 

garanderen van genoeg aandacht voor de doelgroepkinderen. 

De praktijk van gemengde groepen is overigens niet altijd gemakkelijk. Niet-

doelgroepkinderen komen meestal maar twee dagdelen, waardoor er als het 

ware twee kinderen zijn voor één plek. En dat betekent dat de leidsters voor in 

totaal meer kinderen allerlei taken hebben: ontwikkeling volgen, plannen 

maken, ouders spreken, overdracht naar de vroegschool verzorgen. 

In één gemeente is sprake van onderbezetting en tegelijk van wachtlijsten. De 

oorzaken hiervan liggen onder andere in de korting op de 

kinderopvangtoeslag, waardoor ouders soms de kosten van de kinderopvang 

niet langer kunnen dragen en hun kind op de wachtlijst van de peuterspeelzaal 

plaatsen. Maar de peuterspeelzaal heeft dan niet meteen genoeg kinderen op 

de wachtlijst staan om een nieuwe groep te starten. Dit probleem kennen de 

andere twee gemeenten eveneens. 

Een andere gemeente heeft te maken met wachtlijsten door het grote aantal 

doelgroepkinderen in bepaalde wijken. Een plek in een andere wijk vinden 

ouders meestal niet fijn, dan wachten ze liever. Ook wachten ze soms op een 

populaire dag, zoals maandag, dinsdag of donderdag. 

Ook staan er kinderen op wachtlijsten die een of twee maanden moeten 

wachten op een plek die vrijkomt als een andere peuter 4 jaar wordt. 

Het aanbod van plaatsen uitbreiden is niet altijd gemakkelijk. In de eerste 

plaats kost dat geld. Ten tweede is de vraag waar een geschikt lokaal is om een 

nieuwe groep te starten. Verder geldt voor een voorschoolpeuterspeelzaal de 

voorwaarde dat er samenwerking is met een basisschool in de buurt, voor de 

doorgaande lijn. Maar wat als de basisschool geen plaats heeft voor het 

moment dat de peuter kleuter wordt en naar groep 1 moet overgaan? 
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3.2.4 Toegankelijkheid: de maximale ouderbijdrage 

In de kinderopvang wordt geen onderscheid gemaakt tussen doelgroeppeuters 

en niet-doelgroeppeuters. Daar is de uurprijs gewoon de uurprijs, en loopt de 

vergoeding volgens de kinderopvangtoeslag. 

Voor deelname van hun doelgroepkind aan een voorschoolse voorziening 

buiten de kinderopvang betalen ouders met een laag inkomen ofwel helemaal 

niets ofwel een laag bedrag (bijvoorbeeld 4,5 euro per maand). Ouders die wat 

meer verdienen, betalen een extra bijdrage van hooguit 20 euro per maand. 

De indruk is dat er geen financiële drempel is voor ouders om hun 

doelgroepkind naar een voorschoolse voorziening te laten gaan. 

 

3.2.5 Kwaliteit Voorschoolse Educatie 

In de drie bevraagde grote gemeenten is de laatste jaren een belangrijke slag 

gemaakt in verbetering van de kwaliteit van de voorschoolse educatie. De vve-

kwaliteitskaders spelen een grote rol in wat al bereikt is en geven richting aan 

de verdere ontwikkeling van vve. Ook de eerder in dit hoofdstuk al genoemde 

bestuursafspraken tussen het Rijk en de G4/G33-gemeenten hebben een 

positieve invloed op de resultaten. We bespreken de diverse 

kwaliteitsonderdelen. 

 

Scholing en nascholing 

Er is en wordt hard gewerkt aan het scholen en nascholen van leidsters en 

pedagogisch medewerkers, op basis van scholings- en opleidingsplannen 

binnen de organisaties, en meestal voor een deel met subsidie vanuit de 

gemeente.  

Om aan de kwaliteitseisen vanuit de Wet OKE te voldoen, zijn er trainingen in 

het werken in de voorschoolse educatie en in het werken met het gebruikte 

vve-programma. Zo is er in één gemeente een 'starttraining vve' (een wettelijk 

vereiste vve-trainingsmodule van één dag) en een 'basistraining vve' (een meer 

omvattende training in het aanbieden van voorschoolse educatie).  

De zittende medewerkers zijn in alle drie de gemeenten vrijwel allemaal 

geschoold op deze punten, en er is voortdurende scholing van nieuwe 

medewerkers die nodig zijn voor nieuw startende peutergroepen.  

Verder is er scholing in het kader van de gemaakte bestuursafspraken tussen 

het Rijk en de G4/G33. Deze scholing betreft onder andere het verhogen van 

het taalniveau van leidsters en pedagogisch medewerkers en het 

opbrengstgericht werken met behulp van de SLO-taaldoelen. 'Coaching on the 
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job' door HBO-ers die op de groep meewerken speelt een belangrijke rol in het 

verbeteren van het primaire proces door versterking van het pedagogisch-

didactisch handelen van leidsters en pedagogisch medewerkers met de peuters. 

Eén gemeente biedt een HBO-bijscholing voor MBO-opgeleide medewerkers die 

helemaal gericht is op wat pedagogisch medewerkers met jonge kinderen in de 

groep kunnen doen. Onderdelen zijn academisch taalgebruik, het maken van 

een programma gericht op individuele kinderen, het betrekken van ouders, het 

inzetten van didactische middelen.   

Ook aan de borging van de kwaliteit wordt gewerkt. Zo zijn er grote 

welzijnsorganisaties bezig om de HKZ-certificering te behalen. 

 

Integrale vve-programma's 

In alle drie de gemeenten worden alleen integrale vve-programma's gebruikt, 

die de vereiste brede stimulering bieden: voor taalontwikkeling en ontluikende 

geletterdheid; denkontwikkeling en ontluikend rekenen; motorische en 

creatieve ontwikkeling; en persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Overal wordt een kindvolgsysteem gehanteerd voor het volgen van de 

ontwikkeling van de individuele kinderen. Soms is dat verbonden met het 

gebruikte vve-programma, soms staat het daar los van, zoals het geval is met 

'KIJK'. In één gemeente wordt in de loop van 2014 'Kijk! 0-7' ingevoerd met de 

bijbehorende training voor de medewerkers. 

 

Leidster-kindratio en aantal dagdelen voorschoolse educatie 

De leidster-kindratio van twee beroepskrachten op elke groep met 

voorschoolse educatie van meer dan acht kinderen (en met een maximum van 

zestien kinderen) is volgens de meeste geïnterviewden in de grote gemeenten 

in orde. In één gemeente heeft deze dubbele bezetting een speciale vorm. Hier 

is een aantal gemengde peutergroepen met vooral peuters zonder indicatie en 

relatief weinig doelgroeppeuters. Er wordt voorschoolse educatie aangeboden, 

maar zonder een volledig dubbele bezetting van leidsters. De doelgroeppeuters 

worden 'bediend' door een extra HBO-opgeleide leidster die als een 'vliegende 

keep' van de ene naar de andere locatie gaat, en kinderen voor vier dagdelen in 

een kleine kring extra activeert. Formeel voldoet de leidster-kindratio dan niet 

aan de norm, maar de kinderen die het nodig hebben krijgen wel de vereiste 

uren extra activering. 
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Soms is de leidster-kindratio ook gunstiger dan vereist: 1 op 15 of 14 peuters, 

in plaats van 1 op 16.  

Het aantal geboden uren voorschoolse educatie per week voldoet aan de norm 

van minstens 10 uur, en is soms ruimer (12 uur). 

 

3.2.6 Toezicht en handhaving 

In één gemeente zijn alle voorscholen in 2013 geïnspecteerd door de GGD, 

waarbij ook de enkele reguliere speelzalen zijn meegenomen. Dat was een hele 

klus waarvoor extra inspecteurs werden ingehuurd. Beoordeeld werd op de 

basiskwaliteit (de landelijke eisen) en op de eigen gemeentelijke eisen. Voor de 

landelijke eisen geldt: er wordt wel of niet aan voldaan. En voor de 

gemeentelijke eisen wordt een 4-punt-schaal gehanteerd, zoals dat ook gebeurt 

door de Inspectie van het Onderwijs. Omdat de GGD in deze gemeente alle 

locaties heeft bezocht, doet de Inspectie van het Onderwijs dat niet allemaal 

over, maar bezoekt steekproefsgewijs minimaal 15 procent van het totaal 

aantal locaties. In deze gemeente loopt ook een pilot, waarin de Inspectie van 

het Onderwijs samen met de GGD een aantal vve-locaties inspecteert, zowel de 

voorschool als de daarbij behorende vroegschool. Dan komen beide 

inspecteurs op één dag, waarbij de GGD-inspecteur kijkt naar de GGD-eisen en 

de onderwijs-inspecteur naar de vve-eisen.  

In een andere gemeente zijn alle voorschoolse voorzieningen door de GGD 

geïnspecteerd in 2012 en een paar voorzieningen risicogestuurd in 2013. Het 

bleek dat de kwaliteit in orde was in 2012 en dat deze hoog gehouden was in 

2013. Het kwam geen enkele keer voor dat de Inspectie van het Onderwijs 

ingeschakeld werd op basis van de GGD-rapporten. Voor de Inspectie van het 

Onderwijs werd hier in 2013 voor alle locaties een digitale vragenlijst ingevuld. 

En in najaar 2013 zijn twee locaties opnieuw bezocht, met heel positieve 

resultaten.  

In de derde gemeente kwam er als gevolg van de wet OKE opeens een hele 'bult' 

door de GGD te inspecteren kinderopvanginstellingen bij, omdat daar zo'n 

groei was in die jaren (vanaf 2010). Er konden hier voor de inspectie geen extra 

mensen worden ingezet, waardoor er gekozen werd voor prioritering in de tijd. 

De inspectie van de peuterspeelzalen werd uitgesteld, omdat de gemeente daar 

al heel goed zicht op had. Er is voorrang gegeven aan de 

kinderopvangorganisaties en pas later, in 2013, zijn de peuterspeelzalen 

geïnspecteerd. In het najaar 2013 is men, volgens de respondenten, weer zo 

goed als 'bij' met de GGD-inspectie. In deze gemeente bekijkt de Inspectie van 
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het Onderwijs, net als in de andere gemeenten, eerst de GGD-rapporten. Zij is 

in 2014 aan een nieuwe inspectieronde begonnen.  

In alle drie de gemeenten zijn de uitkomsten van de bestandsopname voor- en 

vroegschoolse educatie door de Inspectie van het Onderwijs24 door de 

respondenten beschouwd als belangrijke basis voor verbeteringen.  

Ook zijn in alle drie de gemeenten alle locaties aangemeld in het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De gemeenten zorgen voor 

handhaving op basis van de inspectierapporten, die openbaar zijn en te vinden 

op de website van de gemeenten en organisaties. Er wordt over de inspecties 

jaarlijks verslag uitgebracht aan gemeenteraad en minister. 

 

3.2.7 Jaarlijks verplicht overleg 

In alle drie de grote gemeenten wordt het jaarlijks verplichte overleg gevoerd 

tussen gemeente en de bestuurlijke partners: peuterspeelzaal- en 

kinderopvangorganisaties, Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) en 

besturen van basisscholen. Dat gebeurt onder andere in het kader van de 

Locale Educatieve Agenda van de gemeenten. Daarnaast is er veel meer overleg: 

met de Ouder- en kindcentra, met de opleidingen, met de vve-coördinatoren en 

directies van basisscholen, met de universiteit of hogeschool waarmee wordt 

samengewerkt. 

Er is overal een stuur- of regiegroep waarin strategische afspraken gemaakt 

worden over indicatie, toeleiding, bereik, doorgaande lijn en de resultaten van 

vve. Onder deze stuur- of regiegroep functioneren dan werkgroepen die zich 

buigen over de praktische aspecten van de voorschoolse educatie. 

Wat betreft de afspraken over resultaten van voor- en vroegschoolse educatie 

zijn er verschillen tussen de gemeenten. Eén gemeente zet in dit verband in op 

het volgen van de ontwikkeling van kinderen met behulp van het 

kindvolgsysteem, via het verzamelen van observatiegegevens en het gebruik 

daarvan in een opbrengstgerichte wijze van werken. Daarbij wordt vooral 

geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers. Zo kent het kindvolgsysteem 

'KIJK' tien leerlijnen, die alle verstand van zaken vragen in het gebruik en dus 

training voor de medewerkers.  

In één gemeente is al een tijdlang een discussie gaande, waarbij (in februari 

2014) een tweedeling zichtbaar is tussen de voorschoolse en de vroegschoolse 

                                                      

 
24  Inspectie van het Onderwijs (april 2013). Extra aandacht nodig voor achterstanden bij het jonge 

kind. Eindrapport bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie in Nederland. 
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voorzieningen. De voorschoolse voorzieningen vinden dat je beter de 

ontwikkeling van peuters via observaties kunt volgen in plaats van hen te 

toetsen; dat een 'benchmark' gebruiken hier weinig zin heeft, omdat dat hoger 

of lager uitvalt met elke nieuwe populatie kinderen. De schoolbesturen denken 

hier anders over. Deze gemeente gaat nu proberen aparte afspraken te maken 

met de voor- en vroegschoolse voorzieningen, om vervolgens te kijken hoe die 

op elkaar kunnen aansluiten. 

In een andere gemeente is men juist goed geslaagd in het maken van 

resultaatafspraken en dat wordt gezien als een positief gevolg van de Wet OKE.  

De afspraak is dat 95 procent van de kinderen eind groep 4 aan de SLO-

taaldoelen voldoet. Die afspraak is niet vrijblijvend, “er gaat hard aan gaat 

gewerkt worden, maar we gaan er straks niemand keihard op afrekenen”. Voor 

het meten van resultaten is ook instrumentarium nodig en een technisch goed 

functionerend kindvolgsysteem dat doorloopt van voor- naar vroegschool. Dat 

is allemaal nog in ontwikkeling. 

 

3.2.8 Wat heeft de Wet OKE de drie grote gemeenten gebracht? 

De implementatie van de Wet OKE is geen kwestie van alles of niets. Er liepen 

in de drie grote gemeenten al allerlei processen ter verbetering van de kwaliteit 

van voorschoolse voorzieningen, en de Wet OKE heeft daaraan een impuls 

gegeven. Die impuls pakte iets verschillend uit, afhankelijk van hoe ver men al 

was.   

In één gemeente heeft de Wet OKE de ontwikkelingen die al volop gaande 

waren niet in de weg gezeten, en ook niet veel geholpen: "Wij waren dat pad 

toch al aan het lopen". De eigen kwaliteitseisen van deze gemeente liggen hoger 

dan de Wet OKE vraagt. 

In een andere gemeente heeft de Wet OKE een duidelijker impact gehad. Ook 

hier waren veel ontwikkelingen al in gang, maar zijn informele eisen formeel 

gemaakt in een Kwaliteitskader, is er een juridische basis gekomen voor de 

kwaliteitseisen in de vorm van een 'Verordening kwaliteitseisen 

peuterspeelzalen en voorschoolse educatie', is het toezicht uitgebreid en 

verbeterd en is de samenwerking met de basisscholen verbeterd. "Zonder die 

stok achter de deur van de Wet OKE waren we niet zo ver geweest."  

 

Andere verschillen tussen de drie bevraagde grote gemeenten betreffen de 

toeleiding, de inspecties door de GGD en het maken van resultaatafspraken. Bij 

de toeleiding in één gemeente wordt een ‘drangaanpak’ gehanteerd in het 
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stimuleren van ouders om hun doelgroepkind naar een voorziening met 

voorschoolse educatie te laten gaan. Een andere gemeente probeert ouders te 

winnen voor voorschoolse educatie door het aanbieden van een laagdrempelige 

toeleidingsactiviteit, waarin de ouder samen met het kind (dat dan tussen 2 en 

2,5 jaar oud is) één keer per week een dagdeel een programma komt volgen. De 

derde gemeente zoekt ouders op daar waar ze toch al bij elkaar komen, zoals 

in de kerk of het buurthuis. In één gemeente zijn alle inspecties door de GGD 

volgens plan gedaan, in de twee andere is in de afgelopen periode enige 

achterstand opgelopen, die in de loop van 2014 zal worden ingehaald. Wat 

betreft het maken van resultaatafspraken voor de vroegschoolse educatie is 

één gemeente daarin heel ver en de tweede gemeente in de startfase. In de 

derde gemeente is nog volop discussie tussen de voorschoolse voorzieningen 

en de vroegschool over deze afspraken, met name wat betreft de zinvolheid 

van het toetsen van peuters.  

 

Over het geheel genomen zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen 

de drie bevraagde grote gemeenten. Het is duidelijk dat kwaliteitsverbetering 

een dynamisch proces is dat voortduurt en steeds meer geborgd raakt. De 

kwaliteitseisen en afspraken zijn vastgelegd in de gemeentelijke beleidskaders 

en krijgen steeds meer concreet gestalte in het veld van de uitvoerende 

organisaties en in het werk van de leidsters en de pedagogisch medewerkers 

met de peuters in de groepen. 

 

De Wet OKE heeft in bepaalde opzichten verschillende veranderingen tot 

gevolg gehad voor peuterspeelzalen en voor kinderdagverblijven. De 

kinderdagverblijven moesten al vóór de Wet OKE voldoen aan de eisen uit de 

Wet Kinderopvang, terwijl een aantal eisen uit de Wet OKE nieuw was voor de 

peuterspeelzalen. Zo waren de speelzalen niet gewend risico-inventarisaties te 

doen. Echter, voor kinderdagverblijven die voor het eerst voorschoolse educatie 

gingen aanbieden, was de omslag in dat opzicht weer groter dan voor de 

speelzalen. Dat nieuwe aanbod impliceerde de noodzaak te voldoen aan alle 

eisen voor goede voorschoolse educatie. Daarbij is lastig dat 

kinderdagverblijven dagelijks langer open zijn dan peuterspeelzalen, namelijk 

zo'n tien dagdelen. Voorschoolplaatsen kunnen daardoor vaker bezet worden, 

maar tegelijk kan een meer wisselende bezetting voor onrust zorgen, doordat 

kinderen op meer momenten gedurende de dag gebracht en gehaald worden. 

Dit bemoeilijkt het programmatisch werken in de groep. 
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Alle drie de grote gemeenten ondersteunen overigens het streven naar een 

basisvoorziening waar alle 0- tot 4-jarige kinderen minimaal vier dagdelen per 

week een plek hebben, die in samenwerking met het onderwijs goed wordt 

ingevuld; en dit zonder onderscheid tussen de verschillende voorzieningen, 

zodat alle kinderen een goede voorbereiding krijgen op hun 

basisschoolperiode. 

 

'Rapportcijfers' 

Er is gevraagd aan de respondenten om een rapportcijfer te geven voor hoe het 

peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie in hun gemeente of hun 

organisatie ervoor staan eind 2013, begin 2014. Deze vraag werkte zoals 

bedoeld, als een prikkel om reflectie uit te lokken. De rapportcijfers gegeven 

door de beleidsambtenaar van de gemeente en door de medewerkers van de 

organisaties komen bijna geheel overeen. Men geeft in alle drie de gemeenten 

een waardering van ruim voldoende tot goed. Dat cijfer wordt onderbouwd 

door de tot stand gebrachte verbeteringen in onder andere bereik, kwaliteit van 

medewerkers en toezicht.  

In één gemeente valt het rapportcijfer voor de kinderopvang lager uit dan de 7 

tot 8 die voor de peuterspeelzalen wordt gegeven. Dat komt doordat in de 

kinderopvang door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag het bereik is 

teruggelopen tot minder dan tien doelgroepkinderen. Dat is jammer, omdat er 

in de jaren vóór de bezuinigingen veel is geïnvesteerd in vve-plekken in de 

kinderopvang. 

In een andere gemeente probeert men soms een kinderdagverblijf met 

voorschoolse educatie dat failliet dreigt te gaan, te helpen omvormen naar een 

peuterspeelzaal die subsidie krijgt: "want als zo'n kinderdagverblijf omvalt, 

verlies je doelgroepkinderen". 

   

Om de gegeven rapportcijfers te verhogen moeten volgens de geïnterviewden 

de lopende processen voortgezet worden wat betreft verdere scholing van 

medewerkers in taal, opbrengstgericht werken, pedagogisch-didactisch 

handelen; borging van wat bereikt is; verbetering van de doorgaande lijn naar 

de basisschool "alsof er geen knip bestaat"; meer ouderbetrokkenheid. Ook is 

voor een hoger cijfer nodig dat de regels en procedures, zoals vereist door de 

GGD en zoals bijvoorbeeld beschreven in een jaarwerkplan, nog meer gaan 

leven op de werkvloer. 
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Bevorderende factoren voor implementatie van de Wet OKE 

Een sterk bevorderende factor wordt door een respondent aldus verwoord: "De 

diepe politieke overtuiging bij alle betrokkenen, dat het belangrijk is dat alle 

kinderen, en doelgroepkinderen in het bijzonder, gebruik maken van 

voorschoolse voorzieningen, ook vanuit welbegrepen eigenbelang." 

De bestuursafspraken vormen een tweede bevorderende factor, in combinatie 

met de daarbij behorende gelden; hieruit worden onder andere de extra HBO-

ers betaald die coaching bieden op de werkvloer.  

Bevorderend is de regierol van de gemeente, de goede samenwerking tussen de 

gemeentelijke diensten en de organisaties en de grote inzet van alle 

betrokkenen. De gemeenten hebben daardoor geen gebruik hoeven maken van 

hun doorzettingsmacht. 

Bevorderend is het als één organisatie in een gemeente de peuterspeelzalen en 

vve voor de hele stad verzorgt en ook gelieerd is aan het basisonderwijs. 

Bevorderend, met name voor een doorgaande lijn naar de vroegschool, is het 

bestaan van een 'Verordening Onderwijshuisvesting', met de eis dat iedere 

basisschool 115 m2 beschikbaar moet houden voor een voorschool. 

Bevorderend zijn Lerende Netwerken25, waarin diverse professionals 

(leerkrachten, medewerkers kinderopvang en speelzalen, sociaal makelaars) 

binnen een wijk samenwerken om te leren van elkaar en een betere praktijk 

voor elkaar te krijgen voor kinderen en ouders.  

 

Knelpunten bij implementatie van de Wet OKE 

Er zijn door de geïnterviewden naast bevorderende factoren ook knelpunten 

genoemd, zowel van beleidsmatige als van financiële aard. 

Een beleidsmatig knelpunt dat door alle respondenten genoemd wordt, is de 

korting op de kinderopvangtoeslag, ingegaan eind 2012. Ouders die de kosten 

van kinderopvang niet langer kunnen dragen, plaatsen hun kind op de 

wachtlijst van de peuterspeelzaal. De kinderopvanglocaties lopen leeg, terwijl 

de peuterspeelzalen vaak per locatie niet genoeg kinderen op de wachtlijst 

hebben om een nieuwe groep te starten. Op deze manier verliest men in het 

bereik van doelgroepkinderen. 

Een ander knelpunt is de onzekerheid over de toekomstige ontwikkelingen, 

onder andere naar aanleiding van de brief aan de Kamer van Asscher en 

                                                      

 
25 Zie www.nuvoorlaterutrecht.nl 

http://www.nuvoorlaterutrecht.nl/
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Dekker (december 2013). Het probleem dat de Kinderopvang 

conjunctuurgevoelig blijft wordt daarin niet opgelost. De onzekerheid betreft 

ook de financiële continuïteit. Kwaliteitsverbetering, zoals die is ingezet in een 

traject van 2012 tot 2015, vraagt investering van tijd en geld. De zorg is of dat 

traject na 2015 nog doorgezet kan worden (o.a. voor de extra HBO-er op de 

groep voor een aantal uur per week). Het zou een enorme terugslag betekenen 

als de kwaliteit niet verder kan worden ontwikkeld en geborgd. Dat zou met 

name de professionele ontwikkeling van de leidsters belemmeren. Er wordt erg 

veel van hen gevraagd, en facilitering blijft noodzakelijk. Het wordt in dit 

verband jammer gevonden dat de Vversterk-opleiding van Sardes niet meer 

wordt aangeboden. Deze wordt node gemist als kortdurende training, waarin 

leidsters meer verdieping kregen. 

3.3 De implementatie in zes middelgrote gemeenten 

De in dit hoofdstuk beschreven bevindingen zijn gebaseerd op de informatie 

die we kregen over de stand van zaken betreffende de Wet OKE in zes 

middelgrote gemeenten: Arnhem, Den Bosch, Eindhoven, Heerlen, Leeuwarden 

en Nijmegen.  

Die informatie is verkregen uit drie tot vier interviews per gemeente en uit 

beschikbare documenten, zoals beschreven in paragraaf 3.1.3. 

 

Voor de zes bevraagde middelgrote gemeenten geldt, evenals voor de grote 

gemeenten, dat het peuterspeelzaalwerk en de voor- en vroegschoolse educatie 

een jarenlange ontwikkeling kennen die dateert van ver vóór de Wet OKE. De 

Wet OKE heeft ook in deze gemeenten een vertaling gekregen in het lokale 

beleid door aanpassing en verdere ontwikkeling van beleidsnotities en van 

daarmee verbonden documenten als gemeentelijke subsidieverordeningen voor 

voorschoolse voorzieningen en kwaliteitskaders vve. 

 

3.3.1 Kwaliteit regulier peuterspeelzaalwerk 

De stand van zaken eind 2013, begin 2014 is dat in alle zes middelgrote 

gemeenten de peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang gebracht zijn. Er is 

waar dat nodig was hard gewerkt aan kwaliteitsverbetering met als resultaat 

dat alle speelzalen voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. 

In drie van de zes gemeenten bieden alle peutergroepen standaard 

voorschoolse educatie aan onder de noemer van bijvoorbeeld ‘peutergroepen’ 
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of ‘speelleergroepen’. In twee van deze gemeenten zijn de voorschoolse 

voorzieningen opgegaan in één ongedeeld kindcentrum waarin speelzalen en 

kinderdagverblijven zijn geharmoniseerd; hier is tevens sprake van integratie 

met het basisonderwijs. 

In de andere drie gemeenten is er een gevarieerd aanbod van speelzaalgroepen 

met en zonder vve. Ook hier is een proces naar een ongedeelde voorziening 

en/of integratie met het basisonderwijs in voorbereiding.  

De peutergroepen die voorschoolse educatie aanbieden worden besproken 

onder het kopje 'Kwaliteit voorschoolse educatie'. 

 

3.3.2 Doelgroepcriteria, toeleiding en bereik 

Doelgroepcriteria 

Alle bevraagde middelgrote gemeenten hebben omschreven criteria en 

procedures voor het vaststellen of een kind een indicatie krijgt voor 

voorschoolse educatie. De criteria verschillen. Sommige gemeenten hanteren de 

gewichtenregeling voor de vroegschool, gebaseerd op het opleidingsniveau van 

de ouders, met daarnaast taalachterstand (bestaand of dreigend) of een 

achterstand in ontwikkeling op welk vlak dan ook (taal, motoriek, sociaal-

emotioneel). Andere gemeenten hanteren alleen nog taalachterstand of ruimere 

ontwikkelingsachterstand. De indicatie wordt afgegeven door het 

consultatiebureau. Overal geldt dat een kind zonder indicatie ook geobserveerd 

wordt in de groep door de medewerkers, waarbij soms alsnog indicatie volgt in 

overleg met het consultatiebureau.  

Waar het leerlinggewicht wordt gebruikt voor de indicatie, zoals gezegd 

gebaseerd  op het opleidingsniveau van de ouders, kan het voor ouders 

voordelig zijn om een lagere opleiding op te geven dan zij in werkelijkheid 

hebben gevolgd. Zo vergroten zij de kans op een indicatie, en daarmee op 

goedkopere voorschoolse educatie. In sommige gemeenten bestaat de indruk 

dat er in werkelijkheid minder leerlingen zijn met een gewicht dan formeel 

vastgesteld. Deze indruk kan niet worden geverifieerd omdat de gegevens over 

de opleiding van ouders niet gecontroleerd kunnen worden. 

 

Toeleiding 

In alle gemeenten is voorzien in actieve toeleiding van doelgroeppeuters naar 

een voorschoolse voorziening, bijvoorbeeld aan de hand van een 

toeleidingsformulier met duidelijke stappen. Vaak heeft het consultatiebureau 

een actieve rol in de toeleiding in samenwerking met partners (welzijn, 
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onderwijs) in de wijk. Ouders worden zo mogelijk in een huisbezoek benaderd 

om hen nader te informeren en zo nodig te overtuigen van het belang van 

voorschoolse educatie voor hun peuter. Een kanttekening: één organisatie 

oefent hierbij uitdrukkelijk geen dwang of drang uit om te voorkómen dat er 

een drempel ontstaat voor ouders om überhaupt met hun kind naar het 

consultatiebureau te komen.  

Eén gemeente biedt een laagdrempelige gratis voorziening, waar kinderen van 

1,5 tot 2,5 jaar met hun ouders anderhalf uur per week terecht kunnen om 

kennis te maken met opvang. Doorverwijzing gebeurt vanuit het 

consultatiebureau. 

 

Bereik 

De procedures voor indicering en de inspanningen voor toeleiding hebben een 

toenemend bereik van doelgroeppeuters tot gevolg, en men is overal bezig dat 

bereik verder te vergroten. De percentages van het door de respondenten 

geschatte bereik in de voorschoolse periode lopen uiteen van 55 procent tot 

100 procent. De niet-bereikte doelgroeppeuters zitten voor een deel thuis, 

worden door familie opgevangen of gaan naar de gastouderopvang. Deze 

kinderen missen dus een gecertificeerd voorschools aanbod.  

Er wordt in de gemeenten gewerkt aan een steeds betere registratie, 

bijvoorbeeld in de vorm van een vve-monitor, zodat men een nauwkeuriger 

beeld krijgt van welke peuters waar zitten.  

 

3.3.3 Aanbod voorschoolse educatie en wachtlijsten 

De Wet OKE beoogt een dekkend aanbod van voorschoolse voorzieningen. In 

alle gemeenten zijn de afgelopen jaren inspanningen verricht om het aantal 

voorschoolse plaatsen voor doelgroeppeuters uit te breiden. Dat is gebeurd 

door het aanbieden van vve in de kinderopvang en door vve te realiseren in 

wijken met lagere concentraties doelgroeppeuters. Daardoor is er overal 

voldoende aanbod van voorschoolse plaatsen.  

De gemeenten streven hierbij naar gemengde groepen van doelgroeppeuters en 

peuters zonder indicatie, waarbij doelgroeppeuters voorrang hebben. Lastig is 

dat een organisatie lege plaatsen niet altijd open kan houden tot er weer een 

doelgroepkind wordt aangemeld. Soms wordt een peuter zonder indicatie 

toegelaten omdat dat de menging ten goede komt. 

Er zijn wel eens wachtlijsten, maar daarop wordt over het algemeen snel 

gereageerd door het aanbod uit te breiden met de bijbehorende uitbreiding van 
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personeel. Aan de andere kant kampen sommige gemeenten in bepaalde wijken 

met overaanbod in de kinderdagverblijven met vve, waar, door bezuinigingen 

en toegenomen werkloosheid in gezinnen, minder doelgroepkinderen gebruik 

maken van de dagopvang. In sommige gemeenten zijn afspraken om bij 

onvoldoende plaatsen op peuterspeelzalen te zorgen voor tijdelijke opvang van 

doelgroepkinderen in de kinderopvang.  

 

3.3.4 Toegankelijkheid: de maximale ouderbijdrage 

Ouders van doelgroepkinderen in de kinderopvang kunnen aanspraak maken 

op vergoeding volgens de kinderopvangtoeslag. Voor ouders van 

doelgroepkinderen in peuterspeelzalen geldt een inkomensafhankelijke 

bijdrage. Deze ligt voor de laagste inkomens in de verschillende gemeenten 

tussen 14 en 40 euro per maand voor 10,5 uur voorschoolse educatie per week. 

Eén gemeente heeft een noodfonds voor ouders die de eigen bijdrage echt niet 

kunnen betalen; daarvoor wordt dan betrokkenheid in een of andere vorm 

teruggevraagd, bijvoorbeeld verplicht aanwezig zijn op ouderavonden en het 

eigen kind ophalen van en brengen naar de voorziening. In een andere 

gemeente is er voor deze ouders een regeling in het kader van de bijzondere 

bijstand, waarbij de gemeente de ouderbijdrage betaalt.  

Er is voor ouders van doelgroeppeuters eigenlijk nergens een financiële 

drempel om hun kind naar de voorschoolse voorziening te laten gaan, al 

bestaat bij ouders soms toch de indruk dat ze de gevraagde bijdrage niet 

kunnen betalen. 

 

3.3.5 Kwaliteit Voorschoolse Educatie 

In alle zes bevraagde middelgrote gemeenten is de laatste jaren belangrijke 

vooruitgang geboekt in verbetering van de kwaliteit van de voorschoolse 

educatie. In verschillende gemeenten is de coördinatie van het 

onderwijsachterstandenbeleid ondergebracht in een stichting, die zorg draagt 

voor het stedelijk vve-beleid. De eisen die aan vve worden gesteld zijn 

vastgelegd in een vve-kwaliteitskader of een vve-convenant en uitgewerkt in 

gemeentelijke verordeningen met subsidiecriteria. Deze documenten spelen 

een grote rol in de verdere ontwikkeling en borging van vve. We bespreken de 

aparte kwaliteitsaspecten hieronder. 

 

Scholing en nascholing 

De eisen die aan vve worden gesteld hebben onder meer betrekking op het 
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kwaliteitsniveau van scholing en certificering van beroepskrachten. In alle 

onderzochte gemeenten is veel geïnvesteerd in scholing en wordt die 

gecontinueerd: er zijn jaarlijkse 'onderhoudsbijeenkomsten' voor het werken 

met de vve-programma's, voor verhoging van het taalniveau, voor 

opbrengstgericht werken en het werken met ouderprogramma’s. Scholing 

beperkt zich niet alleen tot de leidsters en pedagogisch medewerkers maar 

wordt ook aangeboden op managementniveau. De gemeenten vervullen hierbij 

een belangrijke randvoorwaardelijke rol.  

In enkele gemeenten zitten kinderdagverblijven die vve gaan aanbieden nog in 

een scholingstraject voor het te gebruiken vve-programma.  

De organisaties die voldoen aan de gemeentelijk vastgestelde 

kwaliteitskenmerken hanteren over het algemeen een eigen kwaliteitssysteem, 

waarvan een jaarlijks opleidingsplan voor alle vve-beroepskrachten onderdeel 

uitmaakt. De scholing wordt dan gecoördineerd door een gemeentelijke vve-

uitvoeringsorganisatie.  

Scholing van medewerkers wordt overal erg belangrijk gevonden. Zoals een 

respondent zegt: "Het aanbod in de vorm van een programma kan in orde zijn, 

maar de kwaliteit moet van de medewerkers komen. Zij moeten proberen het 

aanbod af te stemmen op wat elk kind nodig heeft en dat valt niet mee, zeker 

gezien de tijd die ervoor beschikbaar is." 

 

Integrale vve-programma's 

In alle zes gemeenten is het gebruik van integrale vve-programma’s, die de 

vereiste brede ontwikkelingsstimulering bieden, voorgeschreven. In sommige 

gemeenten wordt van meet af aan gemeentebreed hetzelfde vve-programma 

voorgeschreven, in andere gemeenten is variatie toegestaan binnen de integrale 

programma’s. De uitbreiding van voorschoolse educatie naar de kinderopvang 

en naar geharmoniseerde peutergroepen resulteert in sommige gemeenten in 

het aanbieden van ‘light-varianten’ van vve-programma’s, met name in locaties 

met lagere percentages doelgroepkinderen. In enkele gemeenten waar 

aanvankelijk sprake was van variatie, kiest men nu alsnog voor beperking tot 

één gemeentebreed uitgevoerd vve-programma, omwille van uniformering van 

werkwijze in alle peutergroepen en met het oog op aansluiting op de 

vroegschool in het basisonderwijs.   

Bij de uitvoering van de voorschoolse educatie wordt overal een 

kindvolgsysteem gehanteerd om de ontwikkeling van de individuele kinderen 

te volgen, met gebruikmaking van de bij het systeem behorende observatie-
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instrumenten. In sommige gemeenten is scholing in dit volgsysteem nog in 

volle gang. Geprobeerd wordt ook hierin af te stemmen met de vroegschool om 

de doorgaande lijn te versterken. 

 

Leidster-kindratio en aantal dagdelen voorschoolse educatie 

De leidster-kindratio van twee beroepskrachten op elke groep met 

voorschoolse educatie van meer dan acht kinderen (en met een maximum van 

zestien kinderen) is volgens alle geïnterviewden in de middelgrote gemeenten 

in orde. De gemeentelijke norm voor groepsgrootte en staf-kindratio in de 

peutergroepen varieert. De meeste gemeenten hanteren een ratio van 1 op 8 (2 

volwassenen op een groep van 16 kinderen) voor de peutergroepen met vve, 

maar 1 op 7 komt ook voor. Sommige gemeenten geven aan een staf-kindratio 

van 1 op 8 te gedogen voor peutergroepen die onder de Wet Kinderopvang zijn 

gebracht. Soms is de bezetting gunstiger dan vereist (bijvoorbeeld 3 

beroepskrachten op een groep van 16 kinderen). Het aantal uren voorschoolse 

educatie voldoet aan de norm van minstens 10 uur per week en is soms hoger, 

bijvoorbeeld 11 uur.  

 

Borging van kwaliteit 

Ook aan de borging van kwaliteit wordt gewerkt. De uitwerking op het niveau 

van de instellingen verschilt. Veel welzijnsorganisaties zijn HKZ-gecertificeerd.  

Dat betekent dat er een kwaliteitssysteem is waarin in een jaarlijkse cyclus 

wordt nagegaan of de afgesproken procedures worden gevolgd. Wordt elk kind 

gevolgd met het gebruikte kindvolgsysteem? Worden de juiste protocollen 

gebruikt als er iets met een kind aan de hand is? Ook de kwaliteit van de 

uitvoering op de groepen is onderdeel van de gehanteerde kwaliteitssystemen.  

Hierbij wordt bijvoorbeeld de NCKO kwaliteitsmonitor ingezet. In één 

gemeente voert men momenteel gemeentebreed een quick scan uit voor het 

vaststellen van de kwaliteit van de uitvoering van het vve-programma op de 

groepen. In een andere gemeente is gestart met interne audits binnen koppels 

voorschoolse- en vroegschoolse educatie en ook tussen koppels om de 

kwaliteit van vve te bewaken en vergroten.  

 

3.3.6 Toezicht en handhaving 

In alle gemeenten worden toezicht en handhaving serieus uitgevoerd en gaat 

verslag daarvan jaarlijks naar gemeenteraad en minister.  
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De GGD heeft in de meeste gemeenten de afgelopen jaren elk jaar alle locaties 

geïnspecteerd. In enkele gemeenten zijn in 2012 alle locaties geïnspecteerd, en 

heeft in 2013 alleen een risicogestuurde inspectie plaatsgevonden bij die 

locaties die in 2012 niet helemaal 'groen' waren. De GGD neemt in haar 

inspectie ook domein 8 mee: het vve-aanbod en de basiseisen die daaraan 

gesteld worden. Daarvoor is soms extra capaciteit ingezet van HBO-of 

universitair geschoolde toezichthouders.  

De resultaten uit de bestandsopname door de Inspectie van het Onderwijs in 

2010-2012 zijn door de gemeenten meegenomen in de verdere ontwikkeling 

van de kwaliteit van de voorschoolse voorzieningen. Men is nu overal verder 

dan de situatie in de bestandsopname. De Inspectie van het Onderwijs is 

inmiddels begonnen aan een volgende inspectieronde. De resultaten van de 

inspecties worden door de respondenten gebruikt als input voor nieuw beleid 

in termen van ‘speerpunten’ voor de komende periode en dat beleid wordt 

jaarlijks geëvalueerd.  

De geïnterviewden laten zich over het algemeen positief tot zeer positief uit 

over de rol van de GGD en van de Inspectie van het Onderwijs in de verbetering 

van de kwaliteit van het aanbod in de peutergroepen en de ontwikkeling van 

vve in de voorschoolse voorzieningen.  

In alle zes de gemeenten zijn alle locaties die aan de eisen voldoen aangemeld 

in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 

 

3.3.7 Jaarlijks verplicht overleg 

In alle zes de middelgrote gemeenten wordt het jaarlijks verplichte overleg 

gevoerd tussen gemeente en de bestuurlijke partners: peuterspeelzaal- en 

kinderopvangorganisaties, jeugd(gezondheids)zorg (consultatiebureau) en 

besturen van basisscholen. Dat gebeurt onder andere in het kader van de 

Locale Educatieve Agenda van de gemeenten. Er is overal een stuur- of 

regiegroep waarin strategische afspraken gemaakt worden over indicatie, 

toeleiding, bereik, doorgaande lijn en de resultaten van vve. Onder deze stuur- 

of regiegroep functioneren dan werkgroepen die zich buigen over de 

praktische aspecten van de voorschoolse educatie. 

Afspraken over de deelname van doelgroepkinderen en het bereik hebben 

onder meer geleid tot het opzetten van vve-monitors, waarin wordt 

bijgehouden welke kinderen waar deelnamen aan voorschoolse educatie. Door 

enkele respondenten wordt opgemerkt dat registratie zich verbreedt. Eerst 

beperkte die zich tot de peuterspeelzalen en voorscholen. Tegenwoordig wordt 
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in enkele gemeenten ook de deelname van doelgroepkinderen in de 

kinderdagverblijven geregistreerd. Dat leidt hier en daar tot hogere 

bereikcijfers.  

Resultaatafspraken met het basisonderwijs zijn bedoeld om zicht te krijgen op 

de resultaten van vve-deelname voor de ontwikkeling van de kinderen in de 

basisschool. Hiervoor is minimaal noodzakelijk dat gemeentebreed op alle 

scholen op vergelijkbare wijze (qua procedures, toetsen) gegevens worden 

verzameld. Eén gemeente heeft dergelijke afspraken gemaakt in het kader van 

een universitair onderzoek waarin zij deelneemt. Daarvoor nemen de voor- en 

vroegscholen de meest actuele CITO-toetsen af op de vastgestelde 

meetmomenten. De betrokken onderzoekers analyseren en rapporteren de 

gegevens. In twee andere gemeenten worden de toetsgegevens jaarlijks 

aangeleverd aan het gemeentelijk bureau dat voor- en vroegschoolse educatie 

coördineert. Dit draagt zorg voor analyse en rapportage.   

In drie gemeenten zijn nog geen afspraken over resultaten tot stand gekomen. 

Dit heeft deels te maken met verschillende opvattingen bij partijen over het 

toetsen van jonge kinderen. In één gemeente wordt vanuit het gemeentelijke 

beleid toetsen gestimuleerd, in ieder geval in de vroegschool. Hier is door de 

aanbieders van voorschoolse educatie een interne notitie geschreven met 

argumenten waarom men het niet nodig vindt om peuters te toetsen. Men vindt 

het zinvol om in de voorschoolse voorzieningen peuters cyclisch en planmatig 

te observeren in het kader van opbrengstgericht werken en pas te toetsen in de 

vroegschool. Vervolgens kunnen de resultaten vertaald worden naar een 

verbeterde gezamenlijke pedagogische en didactische aanpak in de voorschool. 

Er is hier verdere afstemming nodig met het gemeentelijke beleid. 

Overigens is het zo dat in de gemeenten waar wel afspraken gemaakt zijn over 

het monitoren van resultaten ook ontwikkelingsvolgsystemen zijn ingezet om 

de kinderen op zijn minst enkele jaren te volgen, vanaf de instroom in de 

voorschoolse voorziening, en de resultaten te gebruiken voor het verbeteren 

van de aanpak.  

 

3.3.8 Wat heeft de Wet OKE de zes middelgrote gemeenten gebracht? 

De Wet OKE beoogt de kwaliteit van peuterspeelzaalwerk te bevorderen en een 

bredere, kwalitatief betere en financieel toegankelijke voorschoolse educatie te 

realiseren, zowel in peuterspeelzalen als in kinderdagverblijven. De 

respondenten is gevraagd met een rapportcijfer van 1 tot 10 aan te geven in 

hoeverre deze situatie binnen hun gemeente en de eigen organisatie is bereikt. 
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In alle gemeenten wordt door de respondenten een rapportcijfer van 7 of hoger 

gegeven ten tijde van het onderzoek (eind 2013, begin 2014). Een respondent 

formuleert: “Een 7 á 8. We zijn goed op weg: goede toegankelijkheid van de 

voorzieningen, goede kwaliteit, afspraken tussen de partners, uitgewerkte 

schoolplannen, taaldoelen voor kinderen en pedagogisch medewerkers 

vastgelegd, omringend beleid zoals logopedie en samenwerking met de 

bibliotheek, allemaal goed geregeld. Wat moeilijk blijft is om alle kinderen die 

het nodig hebben ook daadwerkelijk met de voorschoolse voorzieningen te 

bereiken”. En een ander formuleert enthousiast: “Ik geef ons wel een 8! Er is 

een enorme slag gemaakt, vooral wat betreft de inhoud. Er wordt goede 

kwaliteit gerealiseerd. Dat horen we ook van de Inspectie van het Onderwijs. 

We willen een goede basisvoorziening voor alle kinderen en die hebben we nu 

gerealiseerd, vooral binnen het peuterspeelzaalwerk”. En ten slotte een andere 

respondent: “Een 8, want we zijn al klaar! Eigenlijk waren we twee jaar geleden 

al klaar. Het gaat echt heel goed. In de peutergroepen ontstaat ook al een goede 

mix. De volgende stap is borging van kwaliteit”. 

 

Wat met name door managers in de kinderopvang naar voren wordt gebracht is 

de meerwaarde van voorschoolse educatie en de doorgaande lijn met het 

onderwijs die hiermee gelegd wordt. Een respondent merkt op: 

“Kinderdagverblijven hebben die verbinding niet of nauwelijks; 

peuterspeelzalen met vve lopen bijna als natuurlijk over in school. Vve is een 

zeer goed verbindingsmiddel tussen voorschoolse voorzieningen en onderwijs, 

het zorgt voor een gemeenschappelijke taal”. En een ander formuleert: 

“Bevorderen van het samen spelen tussen kinderen, spelverrijking en 

dergelijke, dat leren de kinderopvangmedewerksters nu ook. In de 

peutergroepen met vve gaan de medewerksters bewuster met kinderen om; het 

vve-programma biedt houvast. Hun kindbenadering, hun visie op ontwikkeling, 

dat is allemaal via vve veel professioneler. Ze ontwikkelen gewoon een 

professionelere houding”.   

 

De respondenten zijn tevreden, maar zien ook wat er nog beter kan. Naast 

verdere borging van de kwaliteit worden de volgende punten genoemd: De 

ouderbetrokkenheid vergroten; ouders uit hun isolement halen, zo nodig met 

programma’s thuis, en antwoord vinden op de vraag wat te doen als ouders 

niet willen meewerken: dwang of drang toepassen, of alleen stimuleren? 

Verbeterpunten zijn voortgaande scholing van medewerkers, met name in de 
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kinderdagverblijven; verdere ontwikkeling van de kindvolgsystemen en het 

werken daarmee; overdracht van voor- naar vroegschool en samenwerking met 

het basisonderwijs, met name op de werkvloer. Tenslotte worden genoemd: 

verhoging van het bereik van doelgroepkinderen, met name voor hen die in een 

erg onveilige en risicovolle thuissituatie zitten; en uitbreiding van voorschoolse 

educatie naar 0-2 jarigen. 

 

Bevorderende factoren voor implementatie van de Wet OKE 

Als belangrijke bevorderende factor noemen de gemeentelijke 

beleidsambtenaren de bestuursafspraken. De knip in het vve-beleid in 2006 

maakte het lastig om vanuit de gemeente sturing te geven aan vve en de 

kwaliteit ervan goed op orde te brengen. De introductie van de 

bestuursafspraken is volgens een respondent “een belangrijke wending” , 

omdat het hiermee mogelijk wordt het met de partners eens te worden over de 

te bereiken doelstellingen en de in te zetten middelen. Op basis van de 

bestuursafspraken zijn bijvoorbeeld extra HBO-ers ingezet die deels 

meewerken op de groep (coaching on the job) om het pedagogisch handelen 

van de medewerkers te versterken en deels locatieoverstijgend zorgen voor 

coördinatie van activiteiten binnen de pedagogische aansturingsstructuur. De 

inzet van deze HBO-ers wordt als een positieve ontwikkeling gezien, ook al 

vraagt het veel van de medewerkers op de groepen. “Zij werken aan verbetering 

van de kwaliteit van hun handelen. Ze zijn enthousiast en gedreven, ook al is 

het niet gemakkelijk om door scholing aan de veranderende eisen te voldoen, 

gegeven de hoge werkdruk”.  

Verschillende geïnterviewden van de gemeenten en instellingen noemen als 

bevorderende factor de samenwerkingsstructuur op boven- en gemeentelijk 

niveau. Er is goed overleg tussen gemeenten binnen de VNG en binnen de G33 

en G37. Verder wordt gewezen op vruchtbaar overleg op gemeentelijk niveau: 

“Er is een gedeelde visie en goede samenwerking tussen de gemeente, de 

aanbieders van voorschoolse voorzieningen, de basisscholen en de zorg”. De 

instellingen noemen als bevorderende factor op gemeenteniveau: “Ambtenaren 

met slagkracht en deskundigheid”.  

 

Nog een positieve factor is het feit dat er, in het kader van de Transitie 

Jeugdzorg, convenanten met jeugdzorg gesloten worden die het mogelijk 

maken om ambulante hulp op de groepen in te schakelen. Doordat de zorg 

dichterbij, in de wijk georganiseerd wordt, kan de hulp sneller en adequater 
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worden geregeld. Dit draagt ertoe bij dat zogenoemde risicokinderen die als 

gevolg van betere indicering en toeleiding in de instellingen terecht komen, 

beter en sneller geholpen worden. Een respondent verwoordt het zo: “Er zijn al 

verschillende voorbeelden van kinderen die anders misschien niet in de 

reguliere kinderopvang terecht waren gekomen, maar die nu door 

dagbehandeling en via korte interventies bij ons (in de kinderopvang) zijn 

gebleven en doorgestroomd naar het regulier onderwijs”.  

De belangrijkste positieve factor is het duidelijke perspectief dat de meeste van 

de bevraagde middelgrote gemeenten voor ogen hebben in vervolg op de Wet 

OKE. Eén gemeente streeft naar een vve-gecertificeerde voorschoolse 

voorziening voor alle peuters, met een passend aanbod in voor- en vroegschool 

en in de verdere basisschool, voor een ononderbroken ontwikkeling voor 

kinderen van nul tot 13 jaar. Zoals een respondent zegt: "dus niet langer 100 

procent doelgroepbereik, maar 100 procent bereik, in gemengde groepen". In 

feite streven ook de andere gemeenten dit na, voor zover ze dit nog niet 

hebben gerealiseerd: één voorziening voor alle kinderen van 0 tot 12 of 13 jaar, 

voor heterogene groepen van doelgroep- en niet-doelgroeppeuters. Zoals een 

respondent zegt: “Het gemeentedoel is één voorziening. Het is een mooie 

ontwikkeling, die de positie van de voorschoolse educatie zal versterken en 

professionaliseren. Ook de link met de buitenschoolse opvang; zo kunnen we 

er een omvattend kader van maken; alles vanuit één visie”.  

Een aantal geïnterviewden wijst er overigens op dat het nog wel even zal duren 

voordat de omvattende voorziening er is: “Kinderopvang is toch nog steeds een 

erg versnipperd veld. Hoe verbind je al die voorzieningen, met name de 

eenpitters, met het onderwijs?” 

 

Knelpunten bij implementatie van de Wet OKE 

Naast de bevorderende factoren worden door de respondenten een aantal 

knelpunten genoemd voor de implementatie van de Wet OKE.  

Door vrijwel alle geïnterviewden wordt de bezuiniging op de kinderopvang van 

de afgelopen jaren als knelpunt genoemd. Kinderopvang werd en wordt voor 

veel ouders die hun baan verliezen te duur. Hierdoor vallen kinderen die een 

stimulerende opvang nodig hebben buiten de boot. Soms kunnen zij terecht in 

een peuteropvang met vve. Dit verhoogt de druk op de vve-voorzieningen, en 

ook de druk op het gemeentelijk budget voor ‘speciale gevallen’. Ook zijn er 

kinderen die uit de kinderopvang vertrekken en als het ware uit het zicht 

verdwijnen.  
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Ook andere, verwachte, bezuinigingen baren de respondenten zorgen. De op 

handen zijnde reorganisatie binnen de gemeenten zal zeer waarschijnlijk 

financiële gevolgen hebben voor het beleid vanuit de Wet OKE. 

Nu al zijn er bijvoorbeeld zorgen over de ontwikkeling en continuïteit van de 

landelijke vve-programma’s. Sommige programma’s (met name Kaleidoscoop) 

worden niet goed onderhouden en gaan onvoldoende mee in ontwikkelingen 

(bijvoorbeeld opbrengstgericht werken) , waardoor stilstand en veroudering 

dreigt. 

Een ander financieel knelpunt is volgens alle geïnterviewden het gebrek aan 

urenvergoeding voor taakuren. Het lukt in het algemeen goed om aan de 

kwaliteitseisen te voldoen maar de continuïteit en borging vragen veel van de 

instellingen: locatieplan ontwikkelen en evalueren, opleidingsplannen maken, 

thema’s ontwikkelen en uitrollen, handelings-/opbrengstgericht werken 

invoeren en onderhouden, ontwikkeling van de kinderen volgen en registreren, 

ouderbeleid uitschrijven, een aanbod voor ouders opzetten en uitvoeren en 

medewerkers hierop scholen, inzet van de HBO-er op de groep, de verplichte 

taaltoets. Meestal worden alleen de uren van de medewerkers op de groep 

bekostigd. Zoals één van de geïnterviewden formuleert: “Voorheen gaf de 

gemeente subsidie voor scholing en taakuren in verband met vve maar dat is 

sinds de Wet OKE afgelopen, daar is geen geld meer voor. Het moet nu 

voornamelijk uit de ouderbijdragen komen. Dat is voor ons als instelling erg 

kostbaar. En het vraagt erg veel van degenen op de werkvloer”.  

 

Een beleidsmatig knelpunt blijkt de politieke onduidelijkheid over de koers van 

het Rijk de komende jaren. Men ziet twee richtingen die niet helemaal met 

elkaar sporen. Enerzijds streeft het Rijk naar verdere harmonisatie tussen 

peuterspeelzaalwerk en kinderopvang en anderzijds naar verdere integratie 

tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen, zoals in de pilots 

‘startgroepen peuters’. Een respondent zegt in dit verband: "Je kunt als 

gemeente niet aan alles tegelijk werken, en dan denk je soms: laten we maar 

even geen grote initiatieven nemen, want zo meteen moet het juist weer de 

andere kant op en dan heb je als gemeente tijd en geld verspeeld." In een 

andere gemeente speelt in dit verband de discussie over wat er eerst moet 

gebeuren. Harmonisatie en de vorming van integrale kindcentra lopen door 

elkaar heen. De betreffende beleidsambtenaar verwoordt het zo: “de gemeente 

is aan het harmoniseren, maar dat loopt niet helemaal gelijk op met wat de 

schoolbesturen willen. Eén school doet mee aan de landelijke pilot 
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‘startgroepen’ en nu willen ook de andere scholen vve in een startgroep, 

oftewel een vve-peuterspeelzaal verbonden aan de school, onder regie van de 

school. De scholen willen een IKC, maar de gemeente wil eerst harmoniseren, 

een andere volgorde dus”.   

De plannen van Asscher en Dekker worden teleurstellend genoemd omdat 

daarin nog allerlei problemen in stand worden gehouden in verband met 

kinderopvang en speelzalen. Gaat het om opvang of onderwijs? Hoe gaat het 

met de toeslagen? Er zullen verschuivingen blijven plaatsvinden tussen 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Als rijkere ouders hun kinderen naar de 

kinderopvang laten gaan, lopen de speelzalen leeg. En als minder bedeelde 

ouders hun kind van de kinderopvang halen om het naar een peuterspeelzaal 

te laten gaan, moeten er kinderopvanglocaties dicht. De daarmee gepaard 

gaande reorganisaties en wisselingen van personeel zijn slecht voor de 

continuïteit op de groepen. 

Een hiermee samenhangende vraag betreft de situatie die ontstaat als vanaf 

2016 de middelen en verantwoordelijkheden in het kader van de Wet OKE bij 

de gemeenten weggehaald worden. Wie blijft of wordt dan waarvoor 

verantwoordelijk? 

3.4 De implementatie in drie kleinere gemeenten 

De in dit hoofdstuk beschreven bevindingen zijn gebaseerd op de informatie 

die we kregen over de stand van zaken betreffende de Wet OKE in drie 

gemeenten die kleiner zijn dan de G33, namelijk Den Helder, Oss en Venray. De 

informatie komt, net zoals voor de grote en middelgrote gemeenten het geval 

was, uit drie tot vier interviews per gemeente en uit beschikbare documenten, 

zoals beschreven in paragraaf 3.1.3. 

 

Alle drie de kleinere gemeenten hebben, naar aanleiding van de Wet OKE, een 

beleidsplan of uitvoeringsnotitie geschreven voor het 

onderwijsachterstandenbeleid, de peuterspeelzalen en de voorzieningen met 

voorschoolse educatie. Deze stukken hebben een stevige basis gevormd voor 

concrete verbeteringen in de praktijk. Daarbij werden ontwikkelingen vanuit de 

gemeente versterkt die al in gang waren. Ook hebben de uitvoerende 

organisaties een flinke impuls gekregen om de kwaliteit van de voorzieningen 

en van de leidsters in diverse opzichten te verbeteren. 
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Een verschil met de grote en middelgrote gemeenten is dat de 

bestuursafspraken voor de G4/G33 niet gelden voor de kleinere gemeenten. Zij 

krijgen dus ook niet de middelen die aan deze bestuursafspraken verbonden 

zijn.  

 

3.4.1 Kwaliteit regulier peuterspeelzaalwerk 

In alle drie de kleinere gemeenten is een proces lopend of al afgerond waarin 

de meeste peuterspeelzalen zijn omgevormd tot peuteropvang met 

voorschoolse educatie. Dit gebeurt onder regie van de gemeenten en in goede 

samenwerking met de lokale organisaties van peuterspeelzaalwerk en 

kinderopvang. De nieuwe vorm heet bijvoorbeeld peuteropvang en is een 

combinatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, met een verplicht 

aanbod van voorschoolse educatie, waarbij een deel van de ouders een beroep 

doet op de kinderopvangtoeslag. De andere ouders krijgen een gesubsidieerde 

kindplaats. 

In twee gemeenten zijn er alleen in de kleine kernen nog enkele reguliere 

peuterspeelzalen die geen voorschoolse educatie aanbieden omdat daar te 

weinig doelgroepkinderen wonen. Deze reguliere peuterspeelzalen worden 

door de GGD gecontroleerd en voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen 

betreffende de leidster-kind ratio, het aantal peuters op een groep en de 

opleidingseisen. 

De omvorming van de reguliere speelzalen tot peuteropvang met voorschoolse 

educatie bracht en brengt allerlei activiteiten met zich mee die de kwaliteit van 

de opvang verhogen, zoals scholing van leidsters in het hanteren van vve-

programma's en in het gebruik van observatielijsten; verkleining van de 

groepen, ruimere openingstijden. De Wet OKE heeft zeker ook een impuls 

gegeven aan deze kwaliteitsverbetering.  

Zie voor de kwaliteit van de voorschoolse educatie onder het betreffende 

kopje. 

 

3.4.2 Doelgroepcriteria, toeleiding en bereik 

Doelgroepcriteria 

In de drie gemeenten worden door de consultatiebureaus schema's of 

formulieren gehanteerd voor de indicering op basis van de doelgroepcriteria. 

Overal gebruikt men als basis voor een vve-indicatie het 'gewicht' zoals dat 

voor de vroegschoolse educatie geldt. Daarnaast worden andere criteria 

gebruikt, zoals constatering van een taalachterstand (in termen van 
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‘blootstellingsachterstand’) of andere ontwikkelingsachterstand, of een sociaal-

medische factor voor een sociaal-medische indicatie.   

 

De doelgroepcriteria zijn in de drie gemeenten niet veranderd sinds de Wet 

OKE. Toch lijkt het aantal doelgroepkinderen de laatste anderhalf jaar te zijn 

toegenomen; dat geldt zowel voor de doelgroepkinderen met een buitenlandse 

achtergrond als voor autochtone doelgroepkinderen met een weinig 

stimulerende thuissituatie. De indruk bestaat dat de gegevens die ouders 

leveren over hun opleidingsniveau niet altijd conform de werkelijkheid zijn. 

Lagere opgave kan leiden tot een leerlinggewicht en daarmee tot een vve-

indicatie, wat voor de ouders goedkopere opvang betekent. Voor de gemeente 

betekent het meer doelgroepkinderen dan er in werkelijkheid zijn. 

 

Toeleiding 

In de drie gemeenten zijn uitgeschreven stappenplannen voor de toeleiding van 

de geïndiceerde peuters naar voorschoolse educatie. Er wordt veel geïnvesteerd 

in die toeleiding. In twee gemeenten horen daar huisbezoeken bij, die 

tegelijkertijd de ouderbetrokkenheid vergroten. 

 

Bereik 

Het is moeilijk om het percentage doelgroepkinderen dat bereikt wordt met 

voorschoolse educatie heel precies vast te stellen. Schattingen door de 

respondenten variëren van 70 procent tot ver in de 80 procent. Voor één 

gemeente is in dit verband van belang dat doelgroepkinderen gedefinieerd 

worden vanaf twee jaar, terwijl het Rijk dat doet vanaf 2,5 jaar. 

Er zijn diverse redenen waarom sommige doelgroeppeuters niet bereikt 

worden. Sommige ouders kiezen voor opvang in hun eigen netwerk door 

gastouders, grootouders, buren. Andere ouders vinden hun kind te jong om het 

naar een voorziening met voorschoolse educatie te laten gaan en denken: "dat 

komt allemaal wel als mijn kind naar de basisschool gaat". Voor enkele ouders 

wegen de kosten mee. De basisschool kost niets, en de peuterspeelzaal of het 

kinderdagverblijf brengt kosten met zich mee, ook al zijn die meestal laag. Als 

ouders hun kind echt niet naar een voorziening met voorschoolse educatie 

willen laten gaan, ook niet na huisbezoek door de JGZ, dan is dat hun 

rechtmatige keuze, aldus een respondent. 
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3.4.3 Aanbod voorschoolse educatie en wachtlijsten 

De omvorming van peuterspeelzalen tot 'peuteropvang met voorschoolse 

educatie', in combinatie met kinderdagverblijven die voorschoolse educatie 

zijn gaan aanbieden, heeft het aanbod ervan vergroot en verbeterd. Er zijn 

overigens maar weinig kinderdagverblijven die voorschoolse educatie 

aanbieden. De GGD inspecteert daar voor de gemeenten op de betreffende 

kwaliteitseisen.  

Er zijn in alle drie de gemeenten voldoende plaatsen voor voorschoolse 

educatie. Toch zijn er soms wachtlijsten in wijken met veel doelgroepkinderen. 

Dan is er wel plaats in een andere wijk, maar ouders brengen hun kind het 

liefst naar een plaats in de eigen wijk. Deze wachtlijsten zijn zeer tijdelijk, 

maximaal een paar maanden. 

Alle drie de gemeenten streven naar gemengde groepen in de voorzieningen 

met voorschoolse educatie, waarbij doelgroepkinderen voorrang hebben bij 

plaatsing. Dit geeft wel eens aanleiding tot een dilemma bij een vrijkomende 

plaats in een groep met overwegend doelgroepkinderen. Een doelgroepkind 

gaat vóór, maar voor de gemengdheid van de groep zou plaatsing van een kind 

zonder vve-indicatie beter zijn. Ook is het voor leidsters soms erg zwaar om 

een groep met heel veel doelgroepkinderen te bestieren.  

 

3.4.4 Toegankelijkheid: de maximale ouderbijdrage 

Ouders van doelgroepkinderen betalen voor minstens 10 uur voorschoolse 

educatie per week niet meer dan ze op grond van de Wet Kinderopvang zouden 

betalen bij de maximale toeslag. De ouderbijdrage per maand ligt in de drie 

gemeenten tussen nul euro voor de laagste inkomens tot 24 euro voor de iets 

hogere inkomens. Ondanks de relatief lage ouderbijdrage, hebben organisaties 

in enkele gevallen toch moeite met het incasseren ervan. Als dat incasseren 

niet lukt, kiest men er soms voor om een oplossing te zoeken waardoor het 

betreffende doelgroepkind toch kan blijven komen, ook al levert dat dan 

verlies op voor de organisatie. 

 

3.4.5 Kwaliteit Voorschoolse Educatie 

In de drie gemeenten is de kwaliteit van de voorschoolse educatie volgens de 

respondenten op verreweg de meeste punten goed in orde. We lopen ze hier 

na. 
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Scholing en nascholing 

De leidsters zijn vrijwel allemaal gecertificeerd in het vve-programma dat 

gebruikt wordt, en een enkeling is nog bezig dat certificaat te behalen. De 

gemeenten hebben dit scholingstraject gesubsidieerd en laten het aan de 

organisaties over om dat te borgen via nascholing. De organisaties hebben dit 

opgepakt of zijn daarmee bezig. 

Verder is er in twee gemeenten scholing in het gebruiken van het 

kindvolgsysteem 'KIJK', waarin de SLO-doelen verwerkt zijn. Met behulp van dit 

systeem kan de ontwikkeling van individuele kinderen worden gevolgd en het 

opbrengstgericht werken vergroot worden. 

 

Integrale vve-programma's 

In alle drie de gemeenten worden integrale vve-programma's gebruikt, die een 

brede stimulering bieden: voor taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid; 

denkontwikkeling en ontluikend rekenen; motorische en creatieve 

ontwikkeling; en persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat om 

de programma's Puk en Ko en Piramide.  

 

Leidster-kindratio en aantal dagdelen voorschoolse educatie 

De leidster-kindratio van twee beroepskrachten op elke groep met 

voorschoolse educatie van meer dan acht kinderen (en met een maximum van 

zestien kinderen) is volgens de meeste geïnterviewden in deze kleinere 

gemeenten in orde. Hetzelfde geldt voor het aantal dagdelen voorschoolse 

educatie per week; afhankelijk van het soort dagdelen (een ochtend is langer 

dan een middag) gaat het om drie of vier dagdelen, in totaal minstens 10 uur 

per week. Een uitzondering vormen enkele zaaltjes in één gemeente die wel 

voorschoolse educatie aanbieden, maar slechts twee dagdelen open zijn, omdat 

er te weinig kinderen zijn om vier dagdelen mogelijk te maken; hier is ook geen 

dubbele bezetting. Er is voor deze zaaltjes samenwerking gezocht met andere 

locaties, maar daarvoor zijn de onderlinge afstanden te groot. Ouders willen 

hun peuter liefst naar een locatie in de buurt brengen. Een ander probleem dat 

zich voordoet in deze gemeente is dat twee (van de vier) lokalen met 

voorschoolse educatie relatief veel doelgroepkinderen herbergen, bijvoorbeeld 

12 op 14 peuters. Hier is het voor de leidsters bijna ondoenlijk om alle 

doelgroepkinderen extra aandacht te geven, vooral omdat deze kinderen veel 

basis missen. Deze twee lokalen voldoen dus wel aan de eisen van de Wet OKE, 

maar dat blijkt in de praktijk niet genoeg. 
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In een tweede gemeente zijn er ook twee locaties die te klein zijn om er twee 

betaalde beroepskrachten te plaatsen.  

 

We maken hier een uitstapje naar wat de leidsters op de groepen concreet doen 

met de doelgroepkinderen. De leidsters weten welke peuters een indicatie 

hebben. Ze geven deze kinderen extra aandacht, met behulp van de 

aanwijzingen en materialen uit het gebruikte vve-programma. De extra 

activiteiten, bijvoorbeeld tijdens de tutoring die bij Piramide hoort, worden 

zoveel mogelijk afgestemd op de doelgroeppeuters. Zo mogelijk worden hierin 

ook peuters zonder vve-indicatie meegenomen die op een bepaald moment 

extra aandacht nodig hebben. Een respondent zegt daarover: "We kijken naar 

het kind, niet alleen naar de code" (van de indicatie voor voorschoolse 

educatie).  

Het meenemen van peuters zonder vve-indicatie in de aanpak van de 

voorschoolse educatie lukt niet altijd in de groepen waarin relatief erg veel 

doelgroeppeuters zitten: daar is het al moeilijk al deze kinderen (mét vve-

indicatie) van voldoende extra aandacht te voorzien. 

In één gemeente maakt men voor elke doelgroeppeuter een zogeheten 

'peuterplan'. Dat houdt een reeks stappen in waarmee de vinger aan de pols 

wordt gehouden van wat het kind nodig heeft. Op vier momenten tijdens de 

peuterperiode wordt bekeken wat er goed gaat en wat extra aandacht vraagt; 

dat wordt dan besproken met de ouders. In die gesprekken komt ook aan de 

orde wat de ouders zelf thuis kunnen doen, zoals elke avond even voorlezen, 

lid worden van de bibliotheek. Die afspraken worden opgeschreven en komen 

terug in het volgende gesprek. Bij het vierde en laatste gesprek komt ter sprake 

wat belangrijk is om door te geven aan de basisschool, en waaraan de ouders 

thuis blijven werken. "En dat hele peuterplan, dat hele pakketje, wordt aan de 

basisschool doorgegeven zodat ze precies weten wie ze binnenkrijgen en wat 

er over het kind al bekend is." Dit is sterk bevorderend voor de doorgaande 

lijn. 

 

3.4.6 Toezicht en handhaving 

De GGD-inspecties zijn in twee gemeenten in 2013 gedaan, en staan daar ook 

weer op het programma voor 2014. In één van deze twee moeten nog 

afspraken gemaakt worden met de GGD over inspectie op het achtste domein 

(de basiseisen voor de kwaliteit van de voorschoolse educatie). In de derde 
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gemeente zijn in 2012 alle locaties bezocht met goed resultaat; in 2013 zijn 

alleen de kinderdagverblijven geïnspecteerd.  

De uitkomsten van de bestandsopname voor- en vroegschoolse educatie door 

de Inspectie van het Onderwijs zijn door alle drie de gemeenten serieus 

genomen, en de daar aangegeven verbeterpunten zijn of worden opgepakt in 

het beleid van de gemeente en in de uitvoering door de organisaties. Een 

kanttekening die werd gemaakt is dat de Inspectie van het Onderwijs alleen 

keek naar wat er gedaan wordt voor de kinderen met een officiële indicatie, en 

niet naar de kinderen met een sociaal-medische indicatie. Daarover kon 

overigens wel goed gesproken worden met de inspectie. 

In alle drie de gemeenten heeft het bezoek van de Inspectie van het Onderwijs 

een positieve stimulans gegeven. Het onderzoek, de gesprekken en de 

observaties gaven de leidinggevenden en leidsters inzicht in wat er allemaal 

gedaan werd. Er bleek veel goed te gaan wat nog niet systematisch werd 

opgeschreven en geborgd. En uit de verbeterpunten zijn actiepunten 

gedestilleerd, waaronder de ouderbetrokkenheid. 

In alle drie de gemeenten zijn alle locaties inmiddels aangemeld bij het LRKP.  

 

3.4.7 Jaarlijks verplicht overleg 

In alle drie de kleinere gemeenten wordt het jaarlijks verplichte overleg 

gevoerd tussen gemeente, peuterspeelzaal- en kinderopvangorganisaties, 

Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau) en basisscholen. Er is overal een 

stuur- of regiegroep waarin strategische afspraken gemaakt worden over 

indicatie, toeleiding, bereik, doorgaande lijn en de resultaten van vve. Onder 

deze stuur- of regiegroep functioneren dan werkgroepen die zich buigen over 

de praktische aspecten van de voorschoolse educatie. Soms is er een speciaal 

aangestelde vve-coördinator die alles op uitvoeringsniveau behartigt. 

De afspraken over de resultaten van de voorschoolse educatie (en in het 

verlengde daarvan de vroegschoolse resultaten) vormen een lastig onderwerp. 

In een convenant betreffende voor- en vroegschoolse educatie van één van de 

gemeenten staat het volgende opgenomen: "Vaardigheidsscores van vve-

doelgroepkinderen op de 'Taaltoets voor kleuters eind groep 2' laten een 

toename zien. Gestreefd wordt naar een vaardigheidsscore die minimaal op de 

ondergrens ligt zoals wordt gehanteerd door de onderwijsinspectie." Een 

vergelijkbaar convenant van een andere gemeente spreekt over een 

ontwikkelingsgroei van twee jaar aan het eind van groep 2 op taalontwikkeling 

voor 80 procent van de kinderen. Ook in de derde gemeente wordt het streven 
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benoemd van het behalen van een bepaalde score op de Taaltoets eind groep 2 

door zoveel procent van de kinderen. Echter, hierbij wordt aangetekend dat het 

belangrijker is de vorderingen van de peuters goed te volgen en daarop aan te 

sluiten. Immers, zo zegt een respondent: "Theoretisch kun je zeggen, je kijkt 

hoe een peuter bij ons binnen komt, en je kijkt weer hoe hij weg gaat, maar hoe 

doe je dat? De Kleutertoets staat al ter discussie, dus laat staan de Peutertoets, 

dat is toch erg een momentopname. Het is moeilijk vast te leggen of kinderen 

wel of niet baat hebben bij vve, al ken ik wel honderd succesverhalen per jaar, 

van kinderen die bij ons binnenkwamen en hoe die dan naar de basisschool 

gaan. Maar je kunt nooit hard maken of dat ligt aan het vve-aanbod, of gewoon 

aan minimaal 10 uur deelname aan de peuterspeelzaal, of aan de ontwikkeling 

van het kind …. " 

 

3.4.8 Wat heeft de Wet OKE de drie kleinere gemeenten gebracht? 

Alle drie de kleinere gemeenten hebben, naar aanleiding van de Wet OKE, een 

beleidsplan of uitvoeringsnotitie geschreven voor het 

onderwijsachterstandenbeleid, de peuterspeelzalen en de voorzieningen met 

voorschoolse educatie. Deze stukken hebben een stevige basis gegeven aan de 

ontwikkelingen in de praktijk die meestal al volop in gang waren. De 

omvorming van veel reguliere speelzalen tot peuteropvang met voorschoolse 

educatie heeft het aanbod vergroot. Ook is de kwaliteit van de opvang in veel 

opzichten verbeterd door het voldoen aan de eisen van dubbele bezetting, 

aantal uur voorschoolse educatie, scholing van leidsters, het gebruik van 

integrale vve-programma’s, het systematische gebruik van observatielijsten, 

verkleining van de groepen, ruimere openingstijden. 

In de gemeenten worden duidelijke criteria gehanteerd voor het indiceren van 

doelgroepkinderen, en aan de hand van stappenplannen wordt via actieve 

toeleiding geprobeerd het bereik steeds verder te vergroten. 

De inspecties door GGD en Inspectie van het Onderwijs worden serieus 

genomen en de uitkomsten ervan gebruikt om punten in de kwaliteit te 

verbeteren.  

Zoals een respondent het verwoordt: "Goed peuterspeelzaalwerk en goede 

voorschoolse educatie komen tot stand vanuit de betrokkenen zelf, en de Wet 

OKE heeft dat ondersteund." 

 

‘Rapportcijfers’ 

Er is gevraagd aan de respondenten om een rapportcijfer te geven voor hoe het 
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peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie in hun gemeente of hun 

organisatie ervoor staan eind 2013, begin 2014. Men geeft een waardering van 

ruim voldoende tot goed of zeer goed, met name voor de locaties waar het 

aantal doelgroep- en andere kinderen in evenwicht is. Voor de locaties waar 

relatief erg veel doelgroepkinderen zitten geeft men slechts een beoordeling 

'voldoende'.  

 

Bevorderende factoren voor implementatie van de Wet OKE 

Een belangrijke bevorderende factor in de goede beoordeling is de kwaliteit, 

inzet en betrokkenheid van de leidsters. 

Een tweede positieve factor is de vruchtbare samenwerking van de gemeenten 

met de organisaties voor het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang, met de 

basisscholen, met de JGZ, met de bibliotheken en andere instanties die 

betrokken zijn bij kinderen in de peuterleeftijd. 

Bevorderend is ook de aanwezigheid van een vve-coördinator, een pedagoog of 

ander persoon, die de verbinding kan leggen tussen de verschillende partners 

in het peuterspeelzaalwerk en de voor- en vroegschoolse educatie, en ook 

tussen verschillende locaties binnen een organisatie, zodat men ervaringen kan 

uitwisselen en van elkaar kan leren. 

Bevorderend, met name voor het bereik, is de investering in voorschoolse 

gezinsprogramma’s, bijvoorbeeld het programma 'Spel aan huis' bij ouders van 

kinderen met een indicatie, dat kan dienen als opstapje naar de 

peuterspeelzaal of als versterking van de daar geboden 

ontwikkelingsstimulering. Als ouders worden meegenomen in de voorschoolse 

educatie, zonder dwang en informeel, en thuis met hun kind bijvoorbeeld 

spelletjes gaan doen, versterkt dat het effect voor hun kind. Zoals een 

respondent zegt: "Tien uur voorschoolse educatie is niet zo veel, er blijven nog 

zoveel uren over op een dag!" 

 

Knelpunten bij implementatie van de Wet OKE  

Een eerste knelpunt dat genoemd wordt door de respondenten is beleidsmatig 

van aard en werd ook al naar voren gebracht door geïnterviewden van de  

grote en middelgrote gemeenten. Het streven van de kleinere gemeenten naar 

één pedagogische basisvoorziening voor alle kinderen zonder onderscheid, 

wordt bemoeilijkt door de nog steeds bestaande verschillende stromen van 

peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. De vormen van gedeeltelijke 

harmonisatie die de gemeenten zoeken, lossen dat onderscheid niet op. Ook in 
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de plannen van Asscher en Dekker (december 2013) blijven er twee aparte 

financieringsstromen bestaan. Deze kwestie geeft veel administratieve 

rompslomp en is ook lastig uit te leggen aan ouders van doelgroepkinderen, 

die daarom soms afhaken. 

 

Financiële knelpunten blijken de volgende. De gemeentelijke subsidie voor de 

voorschoolse voorzieningen is in één van de kleinere gemeenten gebaseerd op 

93 procent bezetting van de groepen, een bezettingsgraad die heel moeilijk te 

bereiken is. In dezelfde gemeente blijkt dat voor groepen met relatief erg veel 

doelgroepkinderen het aantal van twee leidsters niet genoeg is om alle 

kinderen voldoende aandacht te geven, terwijl er geen geld is voor een derde 

leidster.  

Een ander financieel knelpunt is volgens veel geïnterviewden het gebrek aan 

vergoeding van taakuren voor leidsters. Daardoor moeten zij een deel van hun 

administratieve taken doen terwijl de peuters aanwezig zijn. Daarbij dreigen 

nieuwe bezuinigingen vanuit de gemeenten zelf en vanuit het Rijk. 

In gemeenten waar het leerlinggewicht een criterium is voor de doelgroep-

indicatie, speelt de volgende kwestie. Het gewicht van het kind wordt 

vastgesteld op basis van de opleiding van de ouders, terwijl de tarieven voor 

een deel afhankelijk zijn van het inkomen; dat wringt een beetje. Voorbeeld: 

twee ouders die laagopgeleid zijn, maar het goed doen met een eigen bedrijfje 

en “een dure auto voor de deur”, krijgen voorschoolse educatie voor het 

laagste tarief; terwijl twee ouders die mbo hebben, maar moeite hebben om de 

eindjes aan elkaar te knopen, het hoge tarief moeten betalen als hun kind 

voorschoolse educatie nodig heeft. In één gemeente is een werkgroep ingesteld 

die bekijkt of de gewichtenregeling het juiste instrument is om de bekostiging 

van de doelgroep vast te stellen. 

3.5 Vier landelijke organisaties over de invoering van de Wet OKE 

Niet alleen gemeenten, maar ook enkele landelijke organisaties hebben zich op 

ons verzoek over de invoering van de Wet OKE uitgesproken. Deze organisaties 

zijn: de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en 

peuterspeelzalen (BOinK), de Brancheorganisatie Kinderopvang, het Landelijk 

Platform Peuterspeelzaalwerk (LPP) en de MO-Groep (de landelijke 

brancheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening). In deze 

paragraaf geven we een samenvatting van de antwoorden die wij van hen 
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verkregen. Opgemerkt zij dat wij de organisaties met name om een kwalitatieve 

indruk hebben gevraagd. Een cijfermatige onderbouwing is nu eenmaal veelal 

niet beschikbaar. 

 

Over het algemeen vinden de organisaties dat de invoering van de Wet OKE 

goed is verlopen, zowel in de grote(re) gemeenten als in de kleinere gemeenten 

die minder of geen financiële middelen hebben ontvangen. De 

ondersteuningstrajecten, onder andere uitgevoerd door de VNG, BOinK en de 

MO-Groep, hebben daarbij een positieve rol gespeeld.  

Alle vier de organisaties wijzen op belangrijke positieve gevolgen van de Wet 

OKE. Als meest centrale punt brengen zij naar voren dat de landelijke 

kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen tot een kwaliteitsverhoging hebben geleid, 

onder andere ten aanzien van de groepsgrootte en de inzet van professionals. 

Andere positieve gevolgen zijn dat gemeenten de verantwoordelijkheid hebben 

gekregen te zorgen voor een dekkend aanbod van voorschoolse voorzieningen 

en dat het bereik van voorschoolse educatie daardoor is gestegen. Eén 

organisatie waardeert ook de betrokkenheid van de GGD´s bij het toezicht op 

de kwaliteit van de voorschoolse educatie positief. 

 

Naast positieve worden er ook minder gelukkige gevolgen aangeduid. De 

organisaties zijn in dit opzicht evenwel minder unaniem. Sommige organisaties 

zijn bezorgd over de kostenstijging voor peuterspeelzalen die de landelijke 

kwaliteitseisen met zich hebben meegebracht. Gemeenten komen daardoor 

onder druk om kleinere peuterspeelzalen te sluiten. Het handelen van 

gemeenten is soms ondoorzichtig. Zo wordt betwijfeld of de jaarlijkse som van 

€ 35 miljoen voor peuterspeelzalen daadwerkelijk daarvoor is ingezet. Eén van 

de organisaties wijst op het dubbele toezicht, door GGD´s en door de Inspectie 

van het Onderwijs. Dit brengt het risico op een ondoelmatige taakverdeling met 

zich mee, of problematischer, de mogelijkheid dat adviezen van 

toezichthouders niet eenduidig zijn.  

In feite hebben de voorschoolse voorzieningen nog met andere 

toezichthoudende organen te maken, waaronder de Inspectie SZW, waarin de 

vroegere Arbeidsinspectie is opgegaan. Deze eist onder meer dat de 

instellingen een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren. De verschillende 

vormen van toezicht leggen een aanzienlijke verantwoordingsdruk op de 

instellingen, zo wordt gesignaleerd. 
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Maar er zijn meer problemen waarvoor een oplossing wordt gevraagd. 

Sommige organisaties zijn bezorgd over het voortbestaan van segregatie, 

vanwege de verschillende financiering van de voorschoolse voorziening voor 

kinderen van werkende en niet-werkende ouders. Doelgroeppeuters komen nog 

steeds vaker terecht op peuterspeelzalen en niet-doelgroepkinderen op 

kinderdagverblijven. Ook de teruggang van het aantal peuterspeelzalen en 

kinderopvanginstellingen baart sommige organisaties zorgen. 

Aandacht wordt gevraagd voor de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool. 

Deze zou in de praktijk niet alleen uitgewerkt moeten worden als een 

programmatische afstemming. Een doorgaande lijn omvat ook andere 

elementen, zoals het beleid ten aanzien van ouders of de eisen die aan binnen- 

en buitenruimten worden gesteld. Er is niet alleen behoefte aan een 

verdergaande horizontale harmonisatie tussen kinderdagopvang en 

peuterspeelzalen, maar ook aan een verticale harmonisatie tussen voor- en 

vroegscholen. 

 

Alle vier de organisaties bepleiten een verdergaande harmonisatie tussen de 

voorschoolse voorzieningen. Genoemd worden onder andere de financiering en 

eisen aan de kwaliteit, waaronder eisen aan binnen- en buitenruimten die nu 

nog via een gemeentelijke verordening worden vastgelegd. Andere wensen zijn 

ambitieuzer en lijken nu nog toekomstmuziek. Een van de organisaties geeft 

uitdrukkelijk aan dat voorschoolse educatie voor àlle peuters beschikbaar zou 

moeten komen. Dezelfde organisatie bepleit ook dat in het reguliere 

peuterspeelzaalwerk op elke groep twee geschoolde medewerkers komen te 

staan. 
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4 Informatie uit het pre-COOL cohortonderzoek en 
enkele andere bronnen  

4.1  Inleiding  

In dit hoofdstuk brengen we gegevens uit enkele andere bronnen bij elkaar die 

informatie kunnen geven over de implementatie van de Wet OKE, als aanvulling 

op de empirische dataverzameling in het vorige hoofdstuk.  

 

Een belangrijke bron hiervoor is het databestand dat wordt opgebouwd in het 

kader van het pre-COOL cohortonderzoek. Pre-COOL is een grootschalig, 

landelijk onderzoek naar de effecten van voor- en vroegschoolse educatie en 

kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen. In dit onderzoek26 wordt een 

grote groep kinderen vanaf het begin van de voorschoolse voorzieningen tot 

aan het einde van het basisonderwijs gevolgd. Hiertoe worden drie soorten 

gegevens verzameld: gegevens over de ontwikkeling van de kinderen (vanaf 2 

jaar), gegevens over de gezinsachtergrond van de kinderen en gegevens over de 

kwaliteit van voorschoolse voorzieningen en kleutergroepen waar zij aan deel 

nemen
27

.  

 

De onderzoeksgegevens waarvan we in dit hoofdstuk gebruik maken zijn 

hoofdzakelijk gebaseerd op de pre-COOL data. We halen deze onderzoeken aan 

omdat ze licht kunnen werpen op de belangrijke beleidsdoelen van de Wet 

OKE, namelijk een zo hoog mogelijke dekking onder doelgroeppeuters en het 

                                                      

 
26  Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap en van NWO, door het Kohnstamm Instituut (Universiteit van Amsterdam), het ITS 

(Radboud Universiteit) en de Universiteit Utrecht. 

27  Zie voor nadere informatie over het pre-COOL cohortonderzoek: www.pre-cool.nl.  

http://www.pre-cool.nl/
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bereiken van een voldoende kwaliteitsniveau van de voorschoolse 

voorzieningen. We volstaan hier met een beknopte bespreking van resultaten 

op deze onderwerpen. De onderzoeksbevindingen zijn uitgebreid 

gerapporteerd (Leseman en Slot, 2013; Veen, Heurter & Van der Veen, 2014; 

Veen, Van der Veen en Driessen, 2012).  

4.2  Kwaliteit van voorzieningen  

In het vorige BOPO-programma is onderzoek uitgevoerd naar de effecten van 

de Wet OKE op het inhoudelijk naar elkaar toegroeien van peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven (Leseman & Slot, 2013). Hierin zijn de pre-COOL data over 

de sociaal-emotionele en de educatieve kwaliteit van voorzieningen 

geanalyseerd. De gegevens werden verzameld in de schooljaren 2011 en 2012, 

dus vlak na de invoering van de OKE-wet in 2010. In het onderzoek is in de 

eerste plaats nagegaan of de kwaliteit van peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven voldoet aan de doelen die in de Wet OKE zijn gesteld. Het 

antwoord is dat de kwaliteit, zoals gemeten met de in pre-COOL gehanteerde 

observatieinstrumenten voor de emotionele ontwikkeling midden tot hoog is; 

niet zeer hoog28. In educatief opzicht echter laat de kwaliteit te wensen over en 

wordt beoordeeld als laag tot midden. Geconstateerd wordt dan ook dat, om de 

doelen van de Wet OKE te realiseren, het belangrijk is de educatieve kwaliteit te 

verhogen. Dat geldt voor de peuterspeelzalen, en in nog iets sterkere mate voor 

de kinderdagverblijven, waar de educatieve kwaliteit lager is (zie Veen, Heurter 

& Van der Veen, 2014). Kinderdagverblijven profileren zich sterker op 

dienstverlening en oriënteren zich meer op de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van kinderen. Peuterspeelzalen profileren zich op hun educatieve en inclusieve 

functie (er zijn meer doelgroepkinderen) en zijn sterker gericht op de 

cognitieve ontwikkeling en het bereiken van educatieve doelen. 

Kinderdagverblijven oriënteren zich echter wel toenemend op de educatieve 

functie. In 2011 gaf 65 procent van de kinderdagverblijven in het pre-COOL 

onderzoek aan te werken met een vve-programma, in 2012 is dat ruim 70 

procent
29

.  

                                                      

 
28  Gemeten op een 7-puntsschaal, oplopend van zeer laag (1) tot zeer hoog (7).  
29   Een analyse op het LRKP-bestand laat zien dat in 2012 landelijk ongeveer 25% van de 

kinderdagverblijven als ‘vve-locatie’ geregistreerd stond (ten opzichte van 60% van de 
peuterspeelzalen; Veen, Heurter & Van der Veen, i.v.). Het hoge percentage in pre-COOL kan o.a. te 
maken hebben met de selectiviteit van de steekproef in het pre-COOL onderzoek. De pre-COOL 
data laten in ieder geval een toename zien van vve in de kinderopvang. 
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De Wet OKE stelt eisen aan de staf-kindratio, de groepsgrootte en het 

opleidingsniveau van het personeel. Uit de pre-COOL gegevens blijkt dat in de 

praktijk aan deze eisen wordt voldaan. In kinderdagverblijven is de gemiddelde 

groepsgrootte 13 en op de peuterspeelzalen 14 kinderen in groepen met 2- en 

3-jarigen. De bezetting op het drukste moment van de dag in deze groepen is 1 

medewerker op 5 kinderen; op peuterspeelzalen is de ratio iets ongunstiger; 1 

op 6 op peuterspeelzalen met vve en 1 op 7 op peuterspeelzalen zonder vve. 

Het overgrote deel van de medewerkers is in beide werksoorten op MBO-3 of 

MBO-4 niveau geschoold. Zowel de peuterspeelzalen als de kinderdagverblijven 

voldoen hiermee dus aan de gevraagde wettelijke eisen.  

 

Aan de leidinggevenden die in het kader van het pre-COOL onderzoek een 

vragenlijst ontvingen werden ook enkele specifieke vragen gesteld die 

betrekking hebben op de invoering van de Wet OKE. Uit de  gegevens blijkt dat 

in 2011 leidinggevenden uit kinderdagverblijven vaker niet bekend zijn met de 

wet (13 procent tegen drie procent bij peuterspeelzalen) en dat invoering van 

de vereisten in de peuterspeelzalen verder gevorderd is. Leidinggevenden van 

peuterspeelzalen rapporteren meer aspecten van wat de wet beoogt al uit te 

voeren dan leidinggevenden van kinderopvangcentra, zoals samenwerking met 

aanbieders van kinderopvang, samenwerking met een 

ondersteuningsorganisatie, samenwerking met een basisschool en uitvoering 

van een vve-programma. Er is in pre-COOL ook gevraagd naar obstakels bij de 

uitvoering van de wet. Op dit punt doen zich geen verschillen voor tussen 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Er zijn geen zwaarwegende obstakels. 

Ook is er geen duidelijk verschil tussen leidinggevenden van peuterspeelzalen 

en kinderdagverblijven in de mate waarin de harmonisatiedoelen van de Wet 

OKE worden onderschreven. Gemiddeld genomen is men het eens met de 

diverse aspecten van de harmonisatie, zoals die in het pre-COOL onderzoek 

zijn nagevraagd, met name het versterken van de educatieve functie van de 

kinderopvang en het streven naar brede, persoonlijke, sociaal-emotionele en 

cognitieve ontwikkeling van de kinderen. In 2012 is het beeld ongeveer 

hetzelfde als in 2011. Wel valt op dat leidinggevenden in de kinderopvang in 

2012 naar eigen zeggen een grotere last ervaren van de bezuinigingen dan 

leidinggevenden van peuterspeelzalen (Leseman & Slot, 2013).  



84 

 

4.3 Bereik van voorschoolse voorzieningen 

In 2011 werd onderzoek uitgevoerd naar het bereik van voorschoolse 

voorzieningen (Veen, Van der Veen en Driessen, 2012). Bij 21 gemeenten, deels 

overlappend met de selectie gemeenten voor dit onderzoek werden gegevens 

verzameld over het bereik van voorschoolse voorzieningen van kinderen die de 

doelgroepen vormen van het onderwijsachterstandenbeleid. Gebleken is toen 

dat maar weinig gemeenten beschikten over systematisch verzamelde, 

betrouwbare gegevens over vve-deelname. Veel gemeenten zaten nog midden 

in het proces van doelgroepdefiniëring en waren bezig met ontwikkelen van 

systemen voor een nauwkeuriger en systematischer deelnameregistratie. Op 

basis van de bevindingen uit het vorige hoofdstuk is het beeld dat de 

gemeenten hier inmiddels een stap verder in zijn: de doelgroep is over het 

algemeen omschreven en de procedures voor indicatiestelling en 

deelnameregistratie zijn vastgesteld en operationeel.  

 
Om zicht te krijgen op het bereik is in het aangehaalde onderzoek bij 21 

gemeenten (zowel G37 als kleinere gemeenten) onderzoek gedaan naar het vve-

bereik in de voor- en vroegschoolse fase. Hiertoe werd gemeenteambtenaren in 

een gespreksronde gevraagd om een bereikpercentage van vve te geven. Bij 

ongeveer de helft van de gemeenten was op het moment van bevraging een 

bereikpercentage bekend. De genoemde percentages lopen uiteen van 35%-80% 

doelgroepkinderen in de voorschoolse fase. Er is dus een groot verschil in 

voorschools doelgroepbereik in de verschillende gemeenten.  

In aanvulling op de mondelinge informatie over vve-bereik op gemeentelijk 

niveau is in het aangehaalde onderzoek gebruik gemaakt van gegevens uit het 

COOL- en het pre-COOL cohortonderzoek om de deelname van verschillende 

groepen kinderen aan voorschoolse voorzieningen in kaart te brengen. De 

gegevens werden verzameld met behulp van een vragenlijst onder ouders van 

driejarigen. Uit de analyses blijkt dat het merendeel van de kinderen op die 

leeftijd wordt bereikt met een voorschoolse voorziening. Onder autochtone en 

allochtone doelgroepkinderen is vooral het peuterspeelzaalbezoek hoog, 

namelijk voor beide groepen rond 78 procent. Binnen de voorschoolse 

voorzieningen is gekeken naar deelname aan een vve-programma. De deelname 

aan vve is vooral hoog onder de Turkse en Marokkaanse groepen. De 

Antilliaanse en de Surinaamse groepen worden juist vaker bereikt door 

kinderdagverblijven, waar doorgaans nog geen vve-programma wordt 

aangeboden. Deze groep zou ook meer van vve kunnen gaan profiteren op het 
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moment dat vve meer ingang vindt in kinderdagverblijven, een trend die toen 

al was ingezet.  

In het onderzoek werd ook nagegaan in hoeverre risicogroepen bereikt worden 

met vve. Risicogroepen zijn kinderen waarbij sprake is van risicofactoren in het 

gezin, zoals verslaving, overspannenheid, depressiviteit en dergelijke, de mate 

waarin sprake is van een al dan niet stimulerende thuisomgeving, ervaren 

stress bij de opvoeding en ervaren steun bij de opvoeding. De kinderen uit 

risicogezinnen worden goed met vve bereikt, zo blijkt uit de gegevens. 

Geconstateerd wordt dat gezinnen met meer factoren die een risico vormen 

voor de ontwikkeling van het kind intensiever (d.w.z. meer dagdelen) met de 

peuterspeelzaal bereikt worden dan gezinnen met minder van dergelijke 

factoren. Specifiek gaat het om allochtone gezinnen, met niet-werkende 

moeders, met ouders zonder startkwalificatie, waar ouders een buitenlandse 

taal spreken met hun kind, waar ouders weinig sociale steun ervaren in de 

opvoeding en waar meerdere risicofactoren tegelijk spelen, zoals verslaving en 

onveiligheid in de woonomgeving. Surinaamse en Antilliaanse kinderen uit 

eenoudergezinnen (eveneens een risicofactor) worden minder met vve bereikt 

dan andere migrantengroepen. Zij lijken in hun gebruik van kinderopvang wat 

meer op autochtone dan op allochtone gezinnen.  

 

Ten slotte werd in het betreffende onderzoek aan ouders gevraagd naar hun 

motieven bij de keuze voor voorschoolse voorzieningen. Daarbij zijn de 

volgende motieven onderscheiden: bekendheid met vve, financiële 

overwegingen, organisatorische redenen, het feit dat vve de sociaal–emotionele 

ontwikkeling van kinderen stimuleert en het feit dat vve de taal en cognitieve 

ontwikkeling stimuleert. Uit de gegevens blijkt in de eerste plaats dat het 

organisatorische aspect (het is makkelijk) met name een rol speelt bij ouders 

die gekozen hebben voor een kinderdagverblijf. Dit aspect blijkt belangrijker 

voor niet-doelgroepouders dan voor allochtone en autochtone 

doelgroepouders. Duidelijke tot zeer duidelijke redenen voor de 

peuterspeelzaalkeuze waren voor ouders vooral de stimulering van de sociale 

(het is prettig) en cognitieve ontwikkeling (mijn kind leert er veel) van hun 

kind. Voor allochtone doelgroepouders was de stimulering van de cognitieve 

ontwikkeling de belangrijkste reden. Dit keuzemotief was voor deze groep 

ouders belangrijker dan voor de overige ouders. Bij een keuze voor de 

voorschoolse voorziening blijken de kosten vooral een rol te spelen in relatie 

tot de keuze voor een kinderdagverblijf. Bij de peuterspeelzaalkeuze komt dit 
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motief niet sterk naar voren, waarschijnlijk vanwege de doorgaans lage kosten 

van de peuterspeelzaal.  
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5 Conclusies  

De conclusies voor de implementatie van de Wet OKE bespreken we aan de 

hand van de onderzoeksvragen: 

1. Wat is de beleidstheorie achter de Wet OKE? 

2. Hoe en in welke mate worden de beleidsmaatregelen behorend bij de Wet 

OKE in de praktijk toegepast? Ontstaan er varianten, zo ja welke en 

waarom? Is er sprake van interferentie met ander beleid? 

 

Vraag 1 beantwoorden we in paragraaf 5.1; vraag 2 in paragraaf 5.2 tot en met 

5.5. In paragraaf 5.6 formuleren we een slotconclusie en in paragraaf 5.7 enkele 

concrete aanbevelingen voor het beleid door de overheid. 

5.1 Wat is de beleidstheorie achter de Wet OKE? 

In hoofdstuk 2 is de beleidstheorie achter de Wet OKE gereconstrueerd. In 

figuur 5.1 (identiek aan figuur 2.1) staat weergegeven voor welke 

beleidsproblemen de Wet OKE een oplossing moet bieden, welke beleidsdoelen 

daaruit zijn afgeleid en welke beleidsmaatregelen zijn gekozen om die doelen 

te bereiken. 
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Figuur 5.1  Reconstructie van de beleidstheorie bij de Wet OKE 

   Beleidsproblemen  Beleidsdoelen              Beleidsmaatregelen 

 

   

  

Beleidsproblemen op basis 

van de memorie van 

toelichting: 

 Grote verschillen in wet- en 

regelgeving voor 

kinderopvang en 

peuterspeelzalen 

 Onvoldoende bereik onder 

achterstandsleerlingen 

 

In het voortraject benoemde 

beleidsproblemen: 

 Vroege taalachterstand    

(begin leerjaar 3) is (bijna) 

niet meer in te lopen 

 Achterstand leidt tot 

segregatie van 

achterstandsleerlingen 

 Negatieve macro-

economische effecten 

 Lage arbeidsparticipatie 

vrouwen met jonge 

kinderen is een gevaar voor 

oudedagsvoorzieningen 

 Borging van kinderdag-

verblijven en peuter-

speelzalen als een veilige 

en stimulerende omgeving 

voor jonge kinderen 

 Effectieve aanpak van 

vroege taalachterstand bij 

kinderen   (tot zes jaar) 

 

 

  1  Kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen, 

o.a.  

 verbeterde afstemming kindercentra en 

peuterspeelzalen 

 betere voorschoolse educatie op 

peuterspeelzalen 

 groter bereik van peuterspeelzalen 

 
2 Financieel toegankelijke peuterspeel-

zalen, o.a.  

 gemeenten ontvangen jaarlijks 260 

miljoen voor voorschoolse educatie, 

schakelklassen en andere vormen van 

taalondersteuning 

 daarnaast nog 35 miljoen per jaar voor 

kwaliteitsslag van peuterspeelzalen 

 

3 Breder en beter aanbod van vve, 

verbeterde toeleiding, o.a. 

 harmonisatie kwaliteitseisen voor 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 

 gemeenten dragen verplicht zorg voor 

een dekkend aanbod van vve 

 gemeenten organiseren het jaarlijkse 

overleg met partners met het oog op de 

borging van het bereik en de effectiviteit 

van de voorschoolse educatie 

 gemeenten krijgen meer ruimte voor het 

organiseren van taalondersteuning vanaf 

leerjaar 3 

 

- 4 Toezicht en handhaving, o.a. 

 gemeenten gaan toezien op de kwaliteit 

van de voorschoolse educatie 

 de Inspectie van het Onderwijs gaat dit 

ook doen vanuit eigen toezichtkaders en 

houdt daarnaast toezicht op gemeenten 

 gemeenten zorgen voor actualisatie van 

het Landelijke Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen 

 



89 

 

In de conclusie van de beleidsreconstructie (paragraaf 2.5) wordt ingegaan op 

de vraag of het plausibel is dat de maatregelen zullen bijdragen aan de 

beleidsdoelen. De maatregelen zijn gekozen op basis van uitkomsten van 

internationaal en – in mindere mate – Nederlands onderzoek en de adviezen 

van een brede groep experts en betrokkenen. Verwachtingen over de 

werkzaamheid ervan vinden vooralsnog weinig steun in uitkomsten van in de 

Nederlandse context uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de bijdrage van voorschoolse educatieve programma’s aan 

het verkleinen van vroege ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. 

Naast deze conclusie worden er drie mogelijk te verwachten neveneffecten 

genoemd van de Wet OKE. We bespreken deze in het licht van de bevindingen 

over de invoering van de wet, in paragraaf 5.4. 

5.2 Hoe en in welke mate worden de beleidsmaatregelen behorend bij de 
Wet OKE in de praktijk toegepast?  

De vier beleidsmaatregelen behorend bij de Wet OKE zijn de volgende           

(zie figuur 5.2):  

1. Kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen; 

2. Financiële toegankelijkheid van peuterspeelzalen; 

3. Beter en breder aanbod van voorschoolse educatie, en verbeterde 

toeleiding; 

4. Toezicht en handhaving. 

 

Om onderzoeksvraag 2 naar de toepassing van de beleidsmaatregelen te 

beantwoorden, vatten we in het onderstaande de bevindingen samen uit 

hoofdstuk 3 (interviews met beleidsambtenaren en sleutelpersonen in 

instellingen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in de twaalf 

gemeenten, analyse van de daarbij beschikbare documenten en de bevraging 

van vier landelijke organisaties) en uit hoofdstuk 4 (informatie uit het pre-

COOL onderzoek en enkele andere bronnen). In de slotconclusie (paragraaf 5.6) 

staat in figuur 5.2 een overzicht van hoe ver de drie clusters gemeenten zijn 

met de implementatie van de verschillende onderdelen van de Wet OKE. 

 

5.2.1 Kwaliteitsimpuls voor peuterspeelzalen 

Het eerste domein van de Wet OKE waarop gemeentelijke inspanningen 

gevraagd worden betreft de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. Gemeenten 

moeten zorgen voor een goede kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. Voor 
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reguliere peuterspeelzalen golden, anders dan voor de kinderopvang, vóór de 

wet OKE nog geen landelijke kwaliteitseisen. Het peuterspeelzaalwerk was 

decentraal geregeld en er waren tussen gemeenten grote verschillen in 

organisatie, kwaliteit en ouderbijdrage. Door in de Wet OKE landelijke 

kwaliteitseisen vast te stellen voor peuterspeelzalen werd een landelijk 

vergelijkbare kwaliteit beoogd. De wet OKE stelt de volgende kwaliteitseisen 

aan het peuterspeelzaalwerk: 

 Een leidster-kindratio van één leidster of pedagogisch medewerker op 

maximaal acht kinderen; 

 Een maximale groepsgrootte van 16 kinderen; 

 Minimaal één beroepskracht op elke groep met opleidingsniveau PW-3. Dat 

maakt een eind aan peuterspeelzalen met uitsluitend vrijwilligers op de 

groep. 

 

Met het oog op de kwaliteitsverbetering van het reguliere peuterspeelzaalwerk 

is vanuit het Rijk een financiële impuls gegeven van € 35 miljoen. Met deze 

extra rijksmiddelen werden de gemeenten in staat gesteld de eventueel hogere 

subsidielasten die gepaard gaan met de eisen te dekken.  

 

In alle twaalf gemeenten melden de respondenten de volgende resultaten en 

ontwikkelingen. De reguliere peuterspeelzalen zijn onder de Wet OKE gebracht 

en de wettelijk vereiste criteria voor de speelzalen zijn gerealiseerd. In alle 

gemeenten is een omvorming gaande van speelzalen naar voorzieningen met 

voorschoolse educatie, in een combinatie van kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk, waardoor het aantal reguliere speelzalen verkleind is en 

vaak beperkt tot kleine kernen of wijken met weinig doelgroepkinderen. 

Buitenhek, in het in juni 2014 uitgebrachte rapport ‘Peuterspeelzaalwerk NL: 

facts & figures 2014’, bevestigt de recente krimp van het in het LRKP 

geregistreerde peuterspeelzaalwerk. Als belangrijkste verklaring, naast lokale 

bezuinigingen, noemt Buitenhek de omvorming van peuterspeelzalen naar 

peuteropvang en registratie in het LRKP als dagopvanglocatie. 

 

Voor de bevraagde grote gemeenten geldt dat als er één aanbieder is van 

voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk, de reguliere peuterspeelzalen 

kunnen meeliften met de kwaliteitsaanpak van vve, ook als de bezetting 

beperkt is tot één beroepskracht met een vrijwilliger of hulpouder. 
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We concluderen op basis van de bevindingen uit de interviews en documenten 

(besproken in hoofdstuk 3) dat de Wet OKE heeft gezorgd voor een verbetering 

van de kwaliteit van reguliere peuterspeelzalen op de structurele 

kwaliteitskenmerken die de wet vraagt. Het onderzoek naar de proceskwaliteit 

op basis van de pre-COOL data (besproken in hoofdstuk 4) laat zien dat deze 

kwaliteit, zoals gemeten met de daar gehanteerde observatieinstrumenten voor 

de emotionele ontwikkeling, gemiddeld is maar nog voor verbetering vatbaar. 

In educatief opzicht laat de kwaliteit duidelijk nog te wensen over. Om de 

doelen van de Wet OKE te realiseren is het dus belangrijk de educatieve 

kwaliteit te verhogen. Dat geldt voor de peuterspeelzalen, en in nog iets 

sterkere mate voor de kinderdagverblijven, waar de educatieve kwaliteit lager 

is.  

 

5.2.2 Financiële toegankelijkheid van peuterspeelzalen 

Een tweede maatregel binnen de Wet OKE heeft tot doel dat gemeenten zorgen 

voor een laagdrempelige en financieel toegankelijke voorschoolse voorziening 

voor ouders van doelgroepkinderen. Volgens de Wet OKE mogen gemeenten 

aan ouders van wie kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie een 

ouderbijdrage vragen die niet hoger is dan wat deze ouders op grond van de 

Wet Kinderopvang zouden betalen bij de maximale toeslag. Voor deelname van 

hun doelgroepkind aan een voorschoolse voorziening buiten de kinderopvang 

betalen ouders met een laag inkomen vaak helemaal niets of een laag bedrag 

(bijvoorbeeld 4,50 euro per maand). Ouders die wat meer verdienen, betalen 

een bijdrage van 20 tot 40 euro per maand. De respondenten hebben de indruk 

dat er geen financiële drempel is voor ouders om hun doelgroepkind naar een 

voorschoolse voorziening te laten gaan. Toch zijn er ouders die de bijdrage te 

hoog vinden in vergelijking met het basisonderwijs dat gratis is. Voor ouders 

die de eigen bijdrage echt niet kunnen betalen wordt meestal een oplossing 

gezocht door tegemoetkoming uit een noodfonds of uit de bijzondere bijstand. 

Eén gemeente vraagt daarvoor van de ouders iets terug, bijvoorbeeld dat ze 

verplicht aanwezig zijn op ouderavonden en naar de voorziening komen om 

hun eigen kind te brengen en halen. 

Een keerzijde van de financiële toegankelijkheid is het feit dat medewerkers 

van een consultatiebureau zich soms onder druk voelen van ouders om een 

indicatie af te geven, omdat ouders weten dat de voorschoolse voorziening dan 

goedkoper is. 
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We concluderen op basis van de bevindingen dat de Wet OKE heeft gezorgd 

voor een goede financiële toegankelijkheid van voorschoolse educatie in 

peuterspeelzalen en kinderopvang.  

Deze conclusie strookt met wat Buitenhek (2014) vindt, namelijk dat in het 

merendeel van de door hem onderzochte gemeenten na omvorming van 

peuterspeelzalen tot peuteropvang het aanbod van voorschoolse educatie 

toegankelijk blijft, ook voor gezinnen die geen aanspraak kunnen maken op 

kinderopvangtoeslag, dankzij een gemeentelijke subsidieregeling.    

 

5.2.3 Beter en breder aanbod van voorschoolse educatie, en verbeterde 

toeleiding 

Gemeenten moeten zorgen voor een dekkend en hoogwaardig aanbod van 

voor- en vroegschoolse educatie voor doelgroepkinderen. Onderdeel hiervan is 

het vaststellen van de doelgroep en het verrichten van inspanningen om deze 

kinderen te bereiken en te laten deelnemen aan de voorzieningen.  

 

Doelgroepcriteria, toeleiding en bereik30 

Volgens de regelgeving zijn gemeenten betrekkelijk vrij in het bepalen van de 

doelgroep van de voorschoolse educatie. In alle onderzochte twaalf gemeenten 

zijn deze criteria inmiddels vastgelegd en operationeel voor de indicering en 

toewijzing. Dat proces was al in gang gezet voor de Wet OKE. Bijna overal 

wordt het criterium opleidingsniveau van de ouders gehanteerd, zoals bepaald 

in de gewichtenregeling voor de basisschool. Daarnaast worden indicatoren 

gebruikt die verwijzen naar een risico op taalachterstand, zoals een 'taalarme 

omgeving' of naar daadwerkelijke taalachterstand, zoals vastgesteld met een 

korte test. Eén gemeente betrekt ook de indicator 'etniciteit'. De indicering 

wordt doorgaans verricht door het consultatiebureau van de GGD.  

In alle twaalf gemeenten is voorzien in actieve toeleiding van doelgroeppeuters 

naar een voorziening met voorschoolse educatie, bijvoorbeeld aan de hand van 

een toeleidingsformulier met duidelijke stappen. Overal  heeft het 

consultatiebureau een actieve rol in de indicering. Bij de werving en toeleiding 

zijn vaak verschillende instellingen (welzijnsinstellingen waar de 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven onder vallen, ouder-kindcentra, 

                                                      

 
30  Zie Driessen (2014) voor het deelonderzoek naar selectie en indicering van en aanbod voor vve-

doelgroepkinderen binnen hetzelfde overkoepelende BOPO-onderzoek als het onderhavige 

(Hofman & Mulder, 2012). 
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gemeentelijke coördinatiepunten vve, basisscholen, maatschappelijk werk, 

zelforganisaties) actief betrokken. Vaak zijn protocollen ontwikkeld waarin 

verantwoordelijkheden en acties van partijen zijn vastgelegd. Allerlei 

activiteiten en strategieën worden, al of niet gecombineerd, ingezet om ouders 

te bereiken en voor te lichten. Er wordt gebruik gemaakt van folders en flyers 

maar ook van intensievere strategieën, zoals spelinlopen en huisbezoeken. De 

interviews bevestigen wat eerder al bekend was (Driessen, 2012; Veen, Van der 

Veen & Driessen, 2012). Een grote gemeente hanteert een ‘drang-aanpak’, 

waarbij een gesubsidieerde verpleegkundige op huisbezoek gaat om ouders te 

stimuleren om hun kind naar de voorschoolse voorziening te laten komen. Een 

organisatie in een middelgrote gemeente wijst juist op het mogelijke risico van 

drang, dat een drempel voor ouders kan opwerpen om überhaupt met hun kind 

naar het consultatiebureau te komen.  

Om het bereik te verhogen wordt ook het aanbod uitgebreid, met het oog op 

het bereiken van zogenoemde incidentele doelgroepkinderen 

(doelgroepkinderen in wijken waar zij in de minderheid zijn). Voorheen werden 

deze kinderen nog niet met vve bereikt, omdat de voorscholen met een vve-

aanbod zich vooral bevonden in achterstandswijken met overwegend 

doelgroepkinderen. In de bevraagde grote en middelgrote gemeenten is 

uitbreiding van het aantal vve-plaatsen vooral bereikt door implementatie van 

vve in de kinderopvang. Dit zorgt voor aanbod van vve in wijken waar dit 

voorheen ontbrak. Soms worden gemeentelijke afspraken gemaakt dat bij 

onvoldoende plaatsen op peuterspeelzalen tijdelijke opvang voor 

doelgroepkinderen wordt geboden in de kinderopvang. In alle twaalf 

gemeenten is inmiddels vrijwel voldoende aanbod van vve-plaatsen voor 

doelgroepkinderen, al is soms sprake van wachtlijsten in wijken met veel 

doelgroepkinderen.  

 

Gemeenten streven, conform de landelijke richtlijnen, naar een groter bereik 

van doelgroepkinderen. Daarnaast hebben zij vaak een voorkeur voor menging 

van doelgroeppeuters en peuters zonder indicatie, om segregatie tegen te gaan. 

Dat kan wringen. Doelgroeppeuters hebben voorrang, maar soms is het lastig 

voor een organisatie om een plaats open te houden tot er weer een 

doelgroepkind wordt aangemeld. En soms wordt toch een peuter zonder 

indicatie toegelaten omdat dat de menging ten goede komt. Verder kampen 

sommige gemeenten in bepaalde wijken met overaanbod van vve-plaatsen in de 

kinderdagverblijven, waar, door bezuinigingen en toegenomen werkloosheid in 
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gezinnen, minder doelgroepkinderen gebruik maken van de dagopvang. Al met 

al wordt het lastig gevonden om op wijkniveau aanbod en vraag op elkaar af te 

stemmen. Het is geen gemakkelijke opgave om tegelijkertijd te voldoen aan 

wensen van ouders (een plaats in de wijk of opvang van hun keuze) en de 

realisatie van gemengde groepen. Dit lukt uiteraard het best waar vve 

gemeentebreed in de voorschoolse voorzieningen is ingevoerd. In enkele 

gemeenten speelt in verband met vraag en aanbod nog de moeilijkheid dat een 

bezettingsgraad van 93 procent op de groep vereist is om voor gemeentelijke 

subsidie in aanmerking te komen; die bezettingsgraad is heel moeilijk te 

bereiken.  

 

In alle twaalf gemeenten zijn de laatste jaren veel inspanningen verricht om het 

bereik van doelgroepkinderen in beeld te brengen (Veen, Van der Veen & 

Driessen, 2012). Daarvoor was eerst nodig dat de doelgroepcriteria en de 

procedures voor indicering duidelijk omschreven waren. Nu kunnen er 

registratiesystemen worden opgezet die het mogelijk maken deelname aan 

voorschoolse educatie te volgen en het bereik te evalueren. De drie grote 

gemeenten in dit onderzoek zijn bezig met het ontwikkelen van een 

elektronisch systeem of hebben dit inmiddels geïmplementeerd, waarin alle 

relevante gegevens voor aanbod en bezetting van plaatsen voor voorschoolse 

educatie geregistreerd worden. Er wordt bijvoorbeeld gestart met alle 

nieuwgeborenen, zodat de totale populatie in beeld komt. Vervolgens wordt in 

zo’n systeem op individueel niveau bijgehouden welke kinderen een indicatie 

krijgen en wordt langzamerhand steeds beter gevolgd en vastgelegd in welke 

voorziening zij terecht komen. Dit moet leiden tot maand- en jaarrapportages 

over de bezetting van de beschikbare plaatsen voor voorschoolse educatie. De 

bedoeling is dat zo’n systeem een functie krijgt als sturingsinstrument om het 

bereik verder te verhogen. Ook in de middelgrote en kleinere gemeenten wordt 

gewerkt aan monitorsystemen om het bereik in kaart te brengen; de ene 

gemeente is hierin minder ver dan de andere. 

Wat het bereik van doelgroeppeuters betreft, werd in Sardes (2008) een 

percentage genoemd van 62 procent, gemiddeld over 45 gemeenten. Vrijwel 

alle door ons bevraagde gemeenten noemen eind 2013, begin 2014, een hoger 

bereik als gevolg van verbeterde procedures voor indicering, grotere 

inspanningen voor toeleiding en een breder aanbod. Het geschatte bereik loopt 

van 73 tot (ruim) 80 procent in de grote en de kleinere gemeenten. In de 
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middelgrote gemeenten loopt dat uiteen van 55 procent tot zelfs 100 procent 

waar vve gemeentebreed wordt aangeboden in alle wijken.  

 

De cijfers over groei in bereik zijn niet altijd even zuiver. Zo melden sommige 

respondenten dat nu ook doelgroeppeuters in de kinderdagverblijven worden 

meegeteld waar dat voorheen niet gebeurde. Verder is de indruk dat gegevens 

die ouders leveren over het opleidingsniveau niet altijd conform de 

werkelijkheid zijn, waardoor ook kinderen naar voorschoolse educatie worden 

verwezen die hiervoor misschien niet in aanmerking komen. Deze kinderen 

worden uiteraard wel meegeteld in de bereikcijfers. 

Waar het bereik minder dan 100 procent is, weet men vaak waaraan dat ligt. 

Sommige ouders vinden hun kind te jong voor een voorziening met 

voorschoolse educatie. Ook de kosten spelen mee: de peuteropvang is duurder 

dan het basisonderwijs dat gratis is. Soms zitten er enkele doelgroepkinderen 

in kinderdagverblijven zonder voorschoolse educatie. Deze kinderen krijgen 

mogelijk niet altijd het meest intensieve vve-aanbod, maar worden in elk geval 

bereikt met een voorziening. Grotere zorgen zijn er over doelgroepkinderen die 

na sluiting van een kinderdagverblijf met voorschoolse educatie, of als gevolg 

van veranderde arbeidsomstandigheden van de ouders, geheel uit de 

voorschoolse opvang verdwijnen.  

Een strategie om alle doelgroepkinderen met vve te bereiken is het 

gemeentebreed aanbieden van voorschoolse educatie, in alle voorschoolse 

voorzieningen, ongeacht het percentage doelgroepkinderen. In een enkele 

ondervraagde gemeente is men ver op weg om zo’n situatie te realiseren. Het 

streven is hier, in de woorden van de geinterviewde "niet langer 100 procent 

doelgroepbereik, maar 100 procent bereik, in gemengde groepen". 

 

Scholing 

Behalve verbreding van aanbod, bereik en toeleiding, is volgens de 

respondenten in de twaalf gemeenten en organisaties hard gewerkt aan het 

verbeteren van de kwaliteit van de leidsters en pedagogisch medewerkers, die 

met de kinderen werken op de groep. Er is veel geïnvesteerd in scholing en 

nascholing, op basis van opleidingsplannen binnen de organisaties, meestal 

voor een deel met gemeentelijke subsidie. Het gaat onder andere om 

(na)scholing in het werken met een vve-programma, en (in lijn met de 

bestuursafspraken tussen het Rijk en de G4/G33) om scholing met het oog op 

het verhogen van het taalniveau van leidsters en pedagogisch medewerkers en 



96 

 

het opbrengstgericht werken met behulp van de SLO-taaldoelen. Begeleiding op 

de werkvloer door HBO-ers die op de groep meewerken speelt hierin een 

belangrijke rol. De meeste zittende medewerkers in alle twaalf gemeenten zijn 

inmiddels geschoold op deze punten of zijn nog in scholing. Verder is er overal 

sprake van continue scholing van nieuwe medewerkers die nodig zijn voor 

nieuw startende peutergroepen.  

 

Er is veel geïnvesteerd in scholing voor leidsters van peuterspeelzalen, omdat 

daar sinds de Wet OKE niet meer met twee ongeschoolde vrijwilligers op een 

groep mocht worden gewerkt. Voor medewerkers in kinderdagverblijven die 

sinds de Wet OKE voor het eerst voorschoolse educatie gingen aanbieden, was 

scholing in het werken met een vve-programma noodzakelijk. In de praktische 

uitvoering is voor deze laatsten een lastige bijkomstigheid dat 

kinderdagverblijven dagelijks langer open zijn dan peuterspeelzalen. 

Voorschoolplaatsen kunnen daardoor vaker bezet worden, maar een meer 

wisselende bezetting brengt onrust met zich mee, als kinderen op meer 

momenten tijdens de dag gebracht en gehaald worden. Dit bemoeilijkt het 

programmatisch werken in de groep. 

 

De binnen de instellingen gebruikte vve-programma’s zijn alle integraal 

(gericht op de ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en op sociaal-

emotionele ontwikkeling) en op een enkele uitzondering na erkend door de 

Erkenningscommissie Interventies (zie website NJi : http://www.nji.nl). Alle 

medewerkers op de groepen zijn of worden geschoold in het werken met de 

programma’s. Wel zijn er hier en daar zorgen over het onderhoud en de 

ontwikkeling van de programma’s in het licht van vernieuwingen zoals 

opbrengstgericht werken.  

 

De leidster-kindratio 

In de meeste van de twaalf gemeenten wordt door de respondenten 

gerapporteerd dat de leidster-kindratio in groepen met voorschoolse educatie 

goed in orde is. Ook de gegevens uit het pre-COOL onderzoek wijzen hier op. 

Blijkens de interviews lukt het echter in enkele kleinere gemeenten niet om de 

dubbele bezetting door beroepskrachten en het aanbod van vier dagdelen 

voorschoolse educatie in alle locaties te realiseren. Soms is het aantal 

doelgroepkinderen te laag om het vereiste aanbod te kunnen doen. Er vindt 

dan verwijzing plaats naar een vve-locatie buiten de buurt, maar daar maken 
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niet alle ouders gebruik van omdat ze liever een plek voor hun kind in de buurt 

zoeken. Dit probleem speelt vooral in de kleinere gemeenten in ons onderzoek; 

het komt overeen met waar de kleinste gemeenten in het algemeen mee 

kampen, zoals beschreven in de  “bestandsopname” van de Inspectie van het 

Onderwijs (april 2013).  

Enkele respondenten merken op dat dubbele bezetting soms onvoldoende is 

om de problemen in de groepen met veel doelgroepkinderen het hoofd te 

bieden. In de praktijk blijken er bij cumulatie van problemen eigenlijk drie 

volwassenen op een groep nodig te zijn, om de benodigde aandacht aan de 

doelgroepkinderen te kunnen geven. Voor een derde kracht is er echter meestal  

geen geld. 

 

In sommige gemeenten is een creatieve oplossing gevonden voor groepen waar 

relatief zo weinig doelgroeppeuters aanwezig zijn dat dubbele bezetting met 

beroepskrachten te kostbaar is. Men zet hier een extra HBO-opgeleide leidster 

in die als een 'vliegende keep' van de ene naar de andere locatie gaat, en de 

doelgroeppeuters voor vier dagdelen in een kleine kring extra activeert. 

Formeel voldoet de leidster-kindratio dan niet aan de norm, maar de kinderen 

die het nodig hebben krijgen wel de vereiste uren extra activering. 

 

Jaarlijks verplicht overleg 

Op grond van de Wet OKE hebben de gemeenten de taak gekregen tenminste 

jaarlijks overleg te voeren met lokale partners (schoolbesturen, 

peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijven, jeugd(gezondheids)zorg en 

eventuele andere partners) over de volgende onderwerpen:  

 de bepaling van de doelgroep voor voorschoolse educatie; gemeenten zijn 

vrij om naast het leerlinggewicht andere criteria te hanteren; 

 de manier waarop de toeleiding gebeurt; gemeenten hebben een 

inspanningsverplichting om zo veel mogelijk doelgroepkinderen aan 

voorschoolse educatie te laten deelnemen; 

 de organisatie van voldoende samenhang tussen voor- en vroegschoolse 

educatie: een doorlopende leerlijn en een goede overdracht van 

ontwikkelingsgegevens tussen voorschool en basisschool;  

 de te behalen resultaten aan het einde van de vroegschoolse educatie. 

 

In de twaalf bevraagde gemeenten wordt overal het jaarlijks verplichte overleg  

tussen de gemeente en de betrokken partners gevoerd, meestal in het kader 
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van de Locale Educatieve Agenda. In een stuur- of regiegroep worden 

strategische afspraken gemaakt over indicatie, toeleiding, bereik, doorgaande 

lijn en resultaten van vve. Onder deze stuur- of regiegroep functioneren dan 

werkgroepen die zich buigen over de praktische aspecten van de voorschoolse 

educatie. Ook het stedelijk bureau of de gemeentelijke coördinator is hierbij 

betrokken, met name op uitvoeringsniveau. De verplichte onderwerpen staan 

overal op de agenda. De stand van zaken is als volgt. 

 

In alle onderzochte gemeenten zijn inmiddels criteria voor de doelgroep in de 

voorschoolse fase vastgesteld, er zijn afspraken gemaakt over indicering en 

toeleiding en vrijwel overal is er een structuur voor toeleiding opgezet. Om 

meer zicht te krijgen op het bereik van de doelgroeppeuters is op veel plaatsen 

al een vve-monitor in ontwikkeling of gerealiseerd. In dit onderzoek treffen we 

hoofdzakelijk gemeenten die hier al ver mee gevorderd zijn. Bedacht moet  

worden dat er vaak jarenlange trajecten aan vooraf zijn gegaan31 en dat er 

mogelijk nog veel gemeenten zijn die minder ver zijn met dit proces van 

doelgroepbepaling, indicering en toeleiding, met name de kleinere gemeenten, 

die vaak pas later gestart zijn (Driessen, 2012).   

 

Overal staat de ontwikkeling van een doorgaande lijn op de agenda. Een  

belangrijk gesprekspunt is de keuze van een vve-programma. Men moet kiezen 

voor een programma dat aansluit op de basisschool waar vaak al 

samenwerking mee is, óf voor een programma dat in alle voorschoolse 

voorzieningen wordt gebruikt ten behoeve van de brede toegankelijkheid maar 

dat dan niet per se aansluit op de basisschool. Men probeert de doorgaande 

lijn te bevorderen door het hanteren van hetzelfde kindvolgsysteem in 

voorschool en basisschool, ook met het oog op overdracht van gegevens. Dit 

aspect vraagt nog veel ontwikkeling, afstemming en scholing. De doorgaande 

lijn wordt ook bevorderd door de voorschoolse voorziening in hetzelfde 

gebouw te huisvesten als de basisschool (Veen, Karssen, Van Daalen, Roeleveld, 

Triesscheijn & Elshof, 2013), maar dat is uiteraard nog lang niet overal 

gerealiseerd. Met name als het gaat om kinderdagverblijven is deze optie in de 

door ons bevraagde gemeenten lastig te verwezenlijken, omdat daar die 

instellingen minder buurtgebonden zijn. Het is niet eenvoudig om deze 

                                                      

 
31 zie bijvoorbeeld Driessen, 2012; Veen e.a., 2012 
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voorzieningen, met name de ‘eenpitters’ fysiek maar ook op de andere 

aspecten met het onderwijs te verbinden. 

Men concentreert zich nu veelal eerst op de horizontale organisatie (de 

harmonisatie van de voorzieningen voor nul- tot vierjarigen), om pas in een 

volgende fase de stap te maken naar de doorgaande lijn met de basisschool, 

met als uiteindelijk doel een geïntegreerde voorziening voor nul- tot 

twaalfjarigen. 

 

Ook de te behalen resultaten aan het einde van de vroegschoolse periode  

vormen een punt op de overlegagenda’s van de gemeenten. Er is variatie in de 

wijze van meten van de resultaten. In sommige gemeenten worden resultaten 

gedefinieerd in termen van het percentage kinderen dat aan het eind van groep 

2 een bepaalde score op de Taaltoets voor kleuters behaalt, in andere 

gemeenten zijn SLO-doelen het richtpunt en kijkt men bijvoorbeeld naar het 

percentage leerlingen dat aan het eind van groep 4 aan de daarvoor 

vastgestelde SLO-taaldoelen voldoet.  

Een discussiepunt in verschillende gemeenten is of toetsen ook in de 

voorschoolse fase moeten worden gebruikt voor het meten van resultaten op 

gemeenteniveau. De voorschoolse voorzieningen zetten liever in op het volgen 

van de ontwikkeling van kinderen met behulp van een kindvolgsysteem, via het 

verzamelen van observatiegegevens en het gebruik daarvan in een 

opbrengstgerichte wijze van werken. 

Duidelijk is dat het meten van resultaten ook instrumentarium vraagt en een 

technisch goed functionerend kindvolgsysteem dat doorloopt van voor- naar 

vroegschool. Dat is bijna overal nog in ontwikkeling. Verder stuit men op 

methodologische vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de vraag hoe resultaten 

kunnen worden gerelateerd aan het al dan niet deelgenomen hebben aan vve.  

De agenda van het lokale overleg is veelal niet beperkt tot de wettelijk 

voorgeschreven onderwerpen. Ook de uitkomsten van de bestandsopname vve 

door de Onderwijsinspectie worden besproken, bijvoorbeeld dat men meer 

moet doen aan ouderbetrokkenheid. Dit heeft op een aantal plaatsen onder 

meer geleid tot de inzet van speciale gezinsprogramma’s zoals ‘spel aan huis’, 

‘vve-thuis’ en ‘logo3000’.   

 

We concluderen dat de voorschoolse educatie op de meeste aspecten een 

positieve impuls heeft gekregen. Sinds augustus 2010 is het aanbod vergroot 

en verbeterd, evenals de toeleiding en het bereik. De Wet OKE heeft daarbij 
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meer of minder invloed gehad, afhankelijk van wat er de jaren daarvoor al in 

gang was gezet.  

 

Dat de respondenten behoorlijk tevreden zijn over de stand van zaken blijkt 

uit de gegeven ‘rapportcijfers’ die lopen van ruim voldoende tot goed of zelfs 

zeer goed. Zoals eerder gezegd (zie paragraaf 3.1.2 onder kopje 8) ging het niet 

zozeer om het cijfer als zodanig, maar meer om de reflectie van de 

respondenten op wat bereikt is en wat nog niet. Deze vraagvorm werkte als 

bedoeld: de respondenten geven aan waarover zij tevreden zijn en waar nog 

flink gewerkt moet worden aan verbeteringen. 

Over het algemeen zijn de geïnterviewde managers uit de kinderopvang 

enthousiast over de meerwaarde die de Wet OKE en met name de voorschoolse 

educatie biedt aan henzelf en aan de pedagogisch medewerkers op de groepen. 

Deze bevinding wordt ook ondersteund door de uitkomsten uit de pre-COOL 

gegevens, waaruit naar voren komt dat leidinggevenden van zowel 

peuterspeelzalen als kinderdagverblijven de doelen van de Wet OKE 

onderschrijven.  

Wat het lokale overleg betreft is veelzeggend dat geen van de twaalf gemeenten 

gebruik heeft gemaakt van de ‘doorzettingsmacht’. De partners in het overleg 

vinden het winst dat ze zich gezamenlijk buigen over de voorliggende 

onderwerpen en in ieder geval in gesprek zijn over welke afspraken er gemaakt 

moeten worden over de te bereiken resultaten van vve.  

 

5.2.4 Toezicht en handhaving 

De taken voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van 

peuterspeelzalen en van voorschoolse educatie worden verdeeld tussen twee 

toezichthouders: de gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs. De 

gemeenten zijn verantwoordelijk voor de basiskwaliteit van 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, en de GGD’s voeren dat toezicht uit 

in opdracht van de gemeenten. In de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 

die voorschoolse educatie aanbieden, beoordeelt de GGD de volgende 

aanvullende basisvoorwaarden: of er vier dagdelen voorschoolse educatie 

gegeven wordt, aan groepen van maximaal 16 peuters, door minimaal twee 

beroepskrachten op pw-3 niveau die bovendien voldoende geschoold zijn in 

voorschoolse educatie. De Inspectie van het Onderwijs voert een meer 

inhoudelijk toezicht uit op de kwaliteit aan de hand van het toezichtkader 
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voorschoolse educatie, in de zogenoemde vve-bestandsopname. De resultaten 

van de eerste meting zijn gepubliceerd in april 2013.  

Alle gemeenten streven naar het uitvoeren van de nodige inspecties door GGD 

en Inspectie van het Onderwijs. In sommige gemeenten is er enige achterstand 

ontstaan in de GGD-inspecties. De oorzaak was in één gemeente de snelle 

uitbreiding van het aantal nieuwe kinderopvangvoorzieningen een paar jaar 

terug, waardoor de GGD veel extra inspecties te doen kreeg en niet alle al 

langer bestaande voorzieningen kon inspecteren. Voor het inzetten van extra 

personeel waren geen middelen. Nu wordt de achterstand ingelopen. In enkele 

andere gemeenten moest de GGD veel extra inspecties doen van 

peuterspeelzalen die onder de Wet Kinderopvang gebracht werden. Soms werd 

als noodoplossing afgesproken dat de GGD in 2013 de eerder "groen" 

bevonden locaties door zou schuiven naar 2014, om in 2013 alleen de ‘oranje’ 

of ‘rode’ voorzieningen te inspecteren. 

Negatieve geluiden over de inspecties zijn er vrijwel niet. Dit is opmerkelijk, 

omdat vertegenwoordigers van de kinderopvang de Inspectie van het 

Onderwijs en de nadruk op de educatieve aspecten van opvang als bedreigend 

zouden kunnen ervaren. Dit lijkt echter niet het geval. Ook de pre-COOL 

gegevens wijzen erop dat kinderopvangmanagers de educatieve doelen van de 

wet onderschrijven. Wel achten sommigen meer afstemming tussen beide 

inspecties wenselijk. In één grote gemeente loopt hiervoor een pilot, die 

inhoudt dat een Onderwijs-inspecteur en een GGD-inspecteur samen een aantal 

vve-locaties bezoeken, waarbij ze de voorschool en de daarbij behorende 

vroegschool combineren. Beide inspecteurs komen dan op één dag, waarbij de 

GGD-inspecteur kijkt naar de GGD-eisen en de Onderwijs-inspecteur naar de 

vve-eisen. 

Wat betreft het Landelijk Register Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen 

(LRKP) is de bevinding dat in alle twaalf gemeenten locaties die aan de 

landelijke eisen voldoen aangemeld zijn bij het LRKP. 

 

We concluderen dat er in de bevraagde gemeenten naar gestreefd wordt de 

inspecties door GGD en Inspectie van het Onderwijs volgens de bedoeling van 

de Wet OKE te laten verlopen. Wat betreft de GGD-inspecties is er in enkele 

gemeenten enige achterstand ontstaan die men aan het inlopen is. Positief is 

dat betrokkenen in de uitvoeringspraktijk de uitkomsten van de inspecties 

serieus nemen. Zo hebben verschillende gemeenten de verbeterpunten uit de 

bestandsopname van de Inspectie van het Onderwijs (april 2013) vertaald als 
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‘speerpunten’ voor het gemeentelijk beleid en het beleid van de organisaties. 

De uitkomsten uit het inspectieonderzoek fungeren dus als prikkel tot 

verbetering van de praktijk.  

5.3 Informatie vanuit de landelijke brancheorganisaties 

Volgens de zegslieden van de vier landelijke brancheorganisaties is de 

invoering van de Wet OKE in het algemeen zowel in de grotere als in de 

kleinere gemeenten goed verlopen tot nu toe. De ondersteuningstrajecten die 

zijn uitgevoerd door de VNG, door BOinK en de MO-Groep hebben hier een 

belangrijke bijdrage aan geleverd. De gevolgen van de Wet OKE zijn over het 

algemeen positief: de landelijke kwaliteitseisen aan peuterspeelzalen hebben 

tot een kwaliteitsverhoging geleid, onder andere ten aanzien van de 

groepsgrootte en de inzet van professionals. Ook positief is dat gemeenten de 

verantwoordelijkheid hebben gekregen te zorgen voor een dekkend aanbod van 

voorschoolse educatie, waardoor het bereik van doelgroepkinderen is gestegen. 

Eén organisatie heeft daarnaast positieve waardering voor de betrokkenheid 

van de GGD bij het toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie. 

Zorgen zijn er ook bij de brancheorganisaties, zoals over een eventuele 

kostenstijging van peuterspeelzalen en het dubbele toezicht door GGD en 

Inspectie van het Onderwijs. Andere positieve gevolgen of aspecten van de wet 

zijn volgens de brancheorganisaties: de verhoogde aandacht voor het 

tegengaan van segregatie, het verder uitwerken van de doorgaande lijn tussen 

voor- en vroegschool, een verdergaande harmonisatie tussen kinderdagopvang 

en peuterspeelzalen en het streven naar voorschoolse educatie voor alle 

peuters.  

5.4 Mogelijke neveneffecten van de Wet OKE 

In paragraaf 2.5 beschreven we mogelijke neveneffecten van de Wet OKE, die 

we nu bespreken in het licht van de onderzoeksbevindingen. Het eerste 

mogelijke neveneffect is het ontstaan van kwaliteitsverschillen in voorschoolse 

voorzieningen en voorschoolse educatie tussen grotere en kleinere gemeenten.  

 

Het eerste mogelijke neveneffect is het ontstaan van kwaliteitsverschillen in 

voorschoolse voorzieningen en voorschoolse educatie tussen grotere en 

kleinere gemeenten. Kleinere gemeenten hebben meestal een kleiner ambtelijk 

apparaat, minder middelen en minder expertise. Ook hebben ze vaak te maken 
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met doelgroepkinderen die verspreid wonen en uiteenliggende locaties 

bezoeken. De gegevens uit onze interviews bevestigen ten dele de verschillen 

tussen gemeenten van verschillende grootte. In de kleinere gemeenten lukt het 

om financiële redenen niet om op alle locaties de vereiste leidster-kindratio en 

het vereiste aanbod van vier dagdelen voorschoolse educatie te realiseren. In 

dit opzicht lijken de problemen van de kleinere gemeenten uit ons onderzoek 

op de problemen waar de kleinste gemeenten in het algemeen mee kampen (zie 

de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs, bestandsopname vve, april 

2013). 

Overigens hebben wij in ons onderzoek over het geheel genomen meer 

overeenkomsten dan verschillen aangetroffen in de grote, middelgrote en 

kleinere gemeenten. Zo is door de omvorming van veel reguliere speelzalen tot 

peuteropvang met voorschoolse educatie op veel plaatsen het aanbod vergroot. 

Door te voldoen aan de eisen van de Wet OKE is de kwaliteit van de opvang in 

veel opzichten verbeterd. En ook werden dezelfde obstakels genoemd voor 

implementatie van de wet, zoals de gescheiden financieringsstromen voor 

werkende en niet-werkende ouders. 

 

Het tweede verwachte neveneffect van de Wet OKE hangt samen met situaties 

waarin voorschoolse educatie niet exclusief wordt aangeboden aan 

doelgroepkinderen, maar aan gemengde groepen van doelgroep- en niet-

doelgroepkinderen. Het effect hiervan zou kunnen zijn dat de achterstand van 

doelgroepleerlingen ten opzichte van niet-doelgroepleerlingen eerder groter 

dan kleiner wordt, omdat ook de niet-doelgroepkinderen van het kwalitatief 

betere en intensievere vve-aanbod profiteren. Uit de bevindingen bij de twaalf 

gemeenten blijkt dat gemengde groepen inderdaad voorkomen. Deels is dit 

doelbewust, omdat men vanuit het oogpunt van tegengaan van segregatie juist 

kiest voor gemengde groepen waarin peuters met en zonder vve-indicatie in 

één groep zitten. Deels zijn gemengde groepen het gevolg van uitbreiding van 

vve-plaatsen in buurten met incidentele doelgroepkinderen, waar dit aanbod er 

eerder niet was, met het oog op de bereikdoelstelling. Een nadeel van 

heterogene groepen is dat de aandacht van leidsters niet exclusief wordt 

besteed aan doelgroepkinderen en sprake is van verdunning van middelen. De 

vraag is dan ook of bij een toename van gemengde voorzieningen sprake zal 

zijn van een kwalitatief goed vve-aanbod.   

Of heterogeniteit ongunstig uitpakt voor de doelgroepkinderen is niet zonder 

meer te zeggen. Het schaarse onderzoek wijst in positieve richting. Uit analyses 
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op de landelijke cohortdata van het PRIMA-cohortonderzoek bleek destijds dat 

‘incidentele’ doelgroepleerlingen zich gunstiger ontwikkelen in de onderbouw 

van het basisonderwijs dan doelgroepleerlingen op concentratiescholen. Dit 

kon onder meer worden verklaard doordat deze kinderen iets gunstiger 

achtergrondkenmerken hadden (het opleidingsniveau van de ouders van deze 

kinderen was iets hoger dan van doelgroepleerlingen op concentratiescholen) 

en vaker een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf hadden bezocht voorafgaand 

aan de basisschool. Maar ook het feit dat ze op een school zaten met een 

relatief kansrijk leerlingpubliek droeg bij aan het betere resultaat van deze 

groep (Ledoux, Van der Veen & Veen, 2003; 2005). Ook vergelijkend onderzoek 

naar gemengde groepen in Utrecht wees uit dat doelgroepkinderen mogelijk 

juist baat hebben bij een gemengde groep, omdat ze zich dan kunnen 

optrekken aan groepsgenootjes zonder indicatie, die bijvoorbeeld veel beter 

Nederlands spreken (De Haan, Leseman & Elbers, 2011). 

 

Een derde mogelijk neveneffect van de Wet OKE is dat strengere kwaliteitseisen 

voor met name de peuterspeelzalen zouden kunnen leiden tot verhoging van 

de kosten voor deze voorzieningen. Gemeenten zouden daardoor onder druk 

kunnen komen om te bezuinigen op het aantal peuterspeelzaalplaatsen, en 

zelfs om speelzalen te sluiten, waardoor ouders die niet beiden werken minder 

keuze zouden hebben in een plaats voor hun kind. In de bevindingen in de 

twaalf gemeenten vinden we (zorg over) dit mogelijke neveneffect niet terug. 

Wel overigens bij de brancheorganisaties. In de onderzochte gemeenten zijn 

maar weinig peuterspeelzalen gesloten na invoering van de Wet OKE. Echter, 

door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag, een ontwikkeling die los 

staat van de Wet OKE, zijn wel veel kinderdagverblijven gesloten door 

terugloop van het aantal kinderen dat hier werd aangemeld. De kinderen die 

hierdoor een plek verloren, zijn voor een deel terechtgekomen in 

peuterspeelzalen, die het aantal groepen uitbreidden of nieuwe locaties 

openden. Het aanbod voor ouders is daardoor misschien niet zozeer verkleind, 

maar wel veranderd. Een vrijwel gelijktijdige ontwikkeling is de omvorming die 

in veel gemeenten gaande was en nog is, namelijk van peuterspeelzalen naar 

peuteropvang. Dit blijkt ook uit een analyse op het LRKP-bestand die laat zien 

dat in 2012 en 2013 circa 600 peuterspeelzalen zijn omgezet naar 



105 

 

kinderopvang, resulterend in een daling van 20% van het aantal 

peuterspeelzalen32.  

5.5 Varianten in de wijze waarop de beleidsmaatregelen behorend bij de 
Wet OKE in de praktijk worden toegepast en interferentie met ander 
beleid 

Als onderdeel van onderzoeksvraag 2 behandelen we hier de volgende vragen: 

ontstaan er varianten in de wijze waarop de beleidsmaatregelen behorend bij 

de Wet OKE in de praktijk worden toegepast, zo ja welke en waarom? En is er 

sprake van interferentie met ander beleid? 

 

Varianten 

Het antwoord op de vraag of er varianten ontstaan als gevolg van het beleid is 

nee en ja. We hebben geen grote verschillen gevonden in de wijze waarop de 

beleidsmaatregelen behorend bij de Wet OKE in de praktijk worden toegepast. 

We constateren dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen tussen de 

diverse gemeenten in de wijze waarop men aan de slag is gegaan om de eisen 

van de Wet OKE te implementeren. Maar er is ook sprake van variatie in de 

organisatie van het aanbod. In sommige gemeenten blijven peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven als zelfstandige instellingen functioneren, in andere 

gemeenten is het hele peuterspeelzaalaanbod (cq. de voorschoolse educatie) 

ondergebracht in één organisatie, terwijl het ook voorkomt dat de 

kinderopvang en het (voormalige) peuterspeelzaalwerk onder één organisatie 

vallen. Verder is sprake van variatie op aspecten zoals doelgroepdefiniëring, 

werving en toeleiding van doelgroepkinderen en gebruik van vve-programma’s. 

Deze variatie werd in eerder BOPO-onderzoek ook al geconstateerd (Driessen, 

2012). Daaruit kwam een nadeel van de decentralisatie naar voren, namelijk dat 

veel gemeenten bij het vormgeven van vve voor een deel bezig waren het wiel 

opnieuw uit te vinden. De suggestie werd gedaan dat een zekere mate van 

recentralisatie nuttig zou kunnen zijn voor stroomlijning en standaardisatie 

van vve-procedures, -instrumenten en -programma's. Onze bevindingen wijzen 

erop dat gemeenten de eigen regie waarderen. Daarbij maken zij, onder andere 

                                                      

 
32  TK (2013-2014) Kinderopvang. Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Referentie 24-3-2014 (2014-0000036609). 

Den Haag: Tweede Kamer.  
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in het kader van overleg binnen de VNG, gebruik van elkaars ervaringen en van 

oplossingen die anderen al gevonden hebben33. 

 

Interferentie met ander beleid 

Door alle respondenten wordt de storende invloed genoemd die de korting op 

de kinderopvangtoeslag, ingegaan eind 2012, heeft gehad (en nog heeft) op de 

invoering van de Wet OKE. Deze korting heeft bij veel kinderdagverblijven 

‘leegloop’ veroorzaakt, die des te schrijnender is omdat daar juist veel was 

geïnvesteerd in plekken voor voorschoolse opvang. Als een kinderdagverblijf 

met voorschoolse opvang moet sluiten, moet voor de betreffende 

doelgroepkinderen een andere oplossing worden gezocht. Soms kunnen deze 

kinderen terecht in een peuterspeelzaal met voorschoolse educatie, en soms 

komen ze op een wachtlijst. Een speelzaal heeft dan niet altijd meteen genoeg 

kinderen op de wachtlijst staan om een nieuwe groep te starten. Ongewenst is 

dat sommige van deze kinderen uit het zicht van de voorschoolse 

voorzieningen verdwijnen. 

5.6 Slotconclusie 

In figuur 5.2 staat een typering van hoe ver de twaalf gemeenten zijn met de 

implementatie van de verschillende onderdelen van de Wet OKE. In deze figuur 

betekenen de gebruikte symbolen het volgende, per aspect: 

++ alle bevraagde gemeenten hebben dit afgerond;  

+ de meeste bevraagde gemeenten hebben dit afgerond, een enkele 

gemeente is daarmee halverwege; 

± een deel van de bevraagde gemeenten heeft dit afgerond, een ander deel is 

daarmee halverwege.

                                                      

 
33  Om beleidsambtenaren houvast te geven bij de aansturing van het VVE proces heeft de VNG een 

software programma ontwikkeld. In deze zogenoemde VVE-tool staan alle stappen die de 

gemeente moet nemen om te voldoen aan de wettelijke eisen, van het bepalen van de 

doelgroepdefinitie tot de uiteindelijke resultaten van de kinderen bij de overgang naar groep 3.    
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Figuur 5.2  Mate waarin men is gevorderd met implementatie van de Wet OKE per cluster 

gemeenten 

Aspect  G4 G33 Kleiner 

  (N = 3) (N = 6) (N = 3) 

1 Kwaliteitsimpuls 

regulier 

peuterspeelzaal-

werk 

Leidster-kindratio 1 op 8  ++ ++ ++ 

Maximaal 16 peuters op één groep ++ ++ ++ 

Iedere groep minimaal 1 beroepskracht met 

opleidingsniveau PW-3 of equivalent 

++ ++ ++ 

2 Financiële toe-

gankelijkheid van 

peuterspeelzalen 

Maximale ouderbijdrage vaststellen 

(aanpassen van ouderbijdrage voor alle 

deelnemende peuters aan vve per 1 

augustus 2010) 

++ ++ ++ 

3 Dekkend, hoog-

waardig aanbod 

vve  

Vaststellen doelgroep 

++ ++ ++ 

Voldoende vve-plaatsen realiseren + + ++ 

Realisatie van hoog bereik en effectieve 

toeleiding 

++ ++ ++ 

Twee beroepskrachten op één groep + ++ + 

Aanbod van 4 dagdelen of 10 uur ++ ++ + 

(Na)scholing ++ + ++ 

Gebruik integrale programma’s ++ ++ ++ 

Afspraken met bestuurlijke partners over 

overdracht en doorgaande lijn voorschool-

vroegschool 

++ ± ++ 

4 Toezicht en 

handhaving 

Peuterspeelzalen en kindercentra op de 

hoogte stellen van nieuwe regels rond 

toezicht en handhaving voor regulier 

peuterspeelzaalwerk en vve 

++ ++ ++ 

Afspraken maken met GGD over toezicht + + + 

Verslag opstellen van uitkomsten toezicht 

aan gemeenteraad en minister 

++ ++ ++ 

Registreren van peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven en opnemen of ze vve 

aanbieden (LRKP) 

++ ++ ++ 

5 Jaarlijks overleg 

met bestuurlijke 

partners binnen  

de gemeente 

Overleg met bestuurlijke partners over 

doelgroepbepaling, toeleiding, doorgaande 

lijn, overdracht en resultaten vroegschoolse 

educatie 

+ ± + 

 

 

Samenvattende toelichting bij figuur 5.2 

De aanduidingen ++, + en ± zijn gebaseerd op bevindingen verkregen in de 
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periode november 2013 tot april 2014. Deze aanduidingen geven een indruk 

van hoe de gemeenten er in die periode voorstonden wat betreft de 

implementatie van de Wet OKE. 

 

We zien in figuur 5.2 dat alle bevraagde gemeenten het proces van 

implementatie van de Wet OKE afgerond hebben op de volgende aspecten: 

 Leidsterkindratio 1 op 8; 

 Maximaal 16 peuters op één groep; 

 Iedere groep minimaal 1 beroepskracht met opleidingsniveau PW-3 of 

equivalent; 

 Maximale ouderbijdrage vaststellen (aanpassen van ouderbijdrage voor alle 

deelnemende peuters aan vve per 1 augustus 2010); 

 Vaststellen doelgroep; 

 Inspannen voor hoog bereik en goede toeleiding; 

 Gebruik integrale programma’s; 

 Peuterspeelzalen en kindercentra op de hoogte stellen van nieuwe regels 

rond toezicht en handhaving voor regulier peuterspeelzaalwerk en vve; 

 Verslag opstellen van uitkomsten toezicht aan gemeenteraad en minister; 

 Registreren van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en opnemen of 

ze vve aanbieden (LRKP). 

 

Verder zien we dat de implementatie van de Wet OKE (nog) niet overal op alle 

aspecten gerealiseerd wordt: 

 ‘Voldoende vve-plaatsen realiseren’ 

Er zijn in enkele gemeenten wachtlijsten voor doelgroepkinderen in 

bepaalde wijken. Dat komt door het grote percentage doelgroepkinderen 

in die wijken. Ouders vinden het niet prettig om hun kind naar een 

voorschoolse voorziening in een andere wijk te laten gaan, en wachten 

liever op een plaats in hun eigen wijk. 

 ‘Twee beroepskrachten op één groep’ en ‘Aanbod van 4 dagdelen of 10 

uur’ 

In kernen aan de randen van een gemeente is het soms financieel niet 

haalbaar om in voorzieningen met voorschoolse educatie een vaste tweede 

beroepskracht te plaatsen. In één kleinere gemeente wordt dan volstaan 

met één beroepskracht, of er worden minder dagdelen voorschoolse 

educatie aangeboden. Een grote gemeente heeft de creatieve oplossing 

gevonden van een ‘vliegende keep’, een beroepskracht die op de diverse 
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locaties kinderen voor vier dagdelen in een kleine kring de nodige extra 

activering biedt.  

 Nascholing 

De verplichte scholing om aan de eisen van de wet te voldoen is in veel 

gemeenten uitgevoerd; in een enkele gemeente is nog een scholingstraject 

gaande (onder andere in het vve-programma, het kindvolgsysteem, de 

taalvaardigheid) voor personeel in kinderdagverblijven die vve gaan 

aanbieden. In zijn algemeenheid heeft de Wet OKE geleid tot versteviging 

van het professionaliserings- en scholingsaanbod. Op gemeentelijk niveau 

zijn scholingsnetwerken opgezet, gekoppeld aan kwaliteitssystemen op 

instellings- en gemeentelijk niveau, vanuit de gedachte dat permanente 

scholing noodzakelijk is om de kwaliteit in voorzieningen op peil te 

houden en uit te bouwen.    

 Afspraken met bestuurlijke partners over overdracht en doorgaande lijn 

voorschool-vroegschool 

Er is nog verder werk te doen aan het realiseren van een goede     

doorgaande lijn. Obstakels zijn onder andere verschillende vve-

programma’s en verschillende kindvolgsystemen in voor- en vroegschool. 

Kinderdagverblijven staan vaak nog aan het begin van een goede relatie 

met basisscholen in de buurt. 

 Afspraken maken met GGD over toezicht 

In één gemeente kwamen er een paar jaar terug veel nieuwe 

kinderopvangvoorzieningen bij, waardoor de GGD veel extra inspecties te 

doen kreeg en er een achterstand ontstond in de inspecties van al langer 

bestaande voorzieningen. Het was niet mogelijk hiervoor tijdelijk extra 

personeel in te zetten. Nu wordt de achterstand ingelopen. In enkele 

andere gemeenten moest de GGD veel extra inspecties doen van 

peuterspeelzalen die onder de Wet Kinderopvang gebracht werden. Soms 

werd als noodoplossing afgesproken dat de GGD in 2013 de eerder 

"groen" bevonden locaties door zou schuiven naar 2014, om in 2013 alleen 

de ‘oranje’ of ‘rode’ voorzieningen te inspecteren. 

 Overleg voeren met bestuurlijke partners over doelgroepbepaling, 

toeleiding, doorgaande lijn, overdracht en resultaten vroegschoolse 

educatie  

In alle bevraagde gemeenten staan deze onderwerpen op de agenda voor 

overleg met de bestuurlijke partners. Het zijn stuk voor stuk taaie en 

moeilijke onderwerpen, die veel discussie vergen. Dat geldt bijvoorbeeld 
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voor afspraken over de resultaten van vroegschoolse educatie. Vragen 

hierbij zijn op welk moment men deze resultaten meet en welke 

instrumenten hierbij (gemeentebreed) worden ingezet. De implementatie 

van hiermee gepaard gaande vernieuwingen is een zaak van lange adem en 

vraagt van de gemeenten veel inspanningen om recht te doen aan alle 

partijen en een gemeenschappelijke weg te vinden.  

 

Terugblikkend concluderen we dat de implementatie van de Wet OKE geen 

kwestie is gebleken van alles of niets. Er liepen vóór deze wet in de meeste van 

de twaalf bevraagde gemeenten al veel processen ter verbetering van de 

kwaliteit van voorschoolse voorzieningen, ter vergroting van de financiële 

toegankelijkheid van peuterspeelzalen, ter verbetering van het aanbod van 

voorschoolse educatie en van de toeleiding, en ter verbetering van toezicht en 

handhaving. De Wet OKE heeft op elk van die punten een flinke stimulans 

gegeven die verschillend uitpakte, afhankelijk van hoe ver men al was.  

 

In de bevraagde gemeenten en organisaties wordt volgens de respondenten 

met veel inzet gewerkt aan verbetering op de door de Wet OKE bestreken 

punten en creatief gezocht naar oplossingen voor de problemen die men 

tegenkomt. Waardering is er vooral voor de inzet van de medewerkers op de 

groepen. Ook wordt gewezen op de over het algemeen vruchtbare 

samenwerking binnen de gemeente, tussen de gemeentelijke diensten en de 

organisaties.  

De twaalf gemeenten hebben hun regierol goed opgepakt en hebben nergens 

gebruik hoeven maken van hun doorzettingsmacht. De instellingen zijn 

tevreden over de ambtenaren ‘met slagkracht en deskundigheid’ en de 

ambtenaren op hun beurt over de professionele betrokkenheid van de mensen 

binnen de organisaties.  

Andere factoren die bijdragen aan het werken aan kwaliteitsverbetering zijn  

de bestuursafspraken tussen het Rijk en de G4/G33 met de daarbij 

behorende gelden en de samenwerkingsstructuur op bovengemeentelijk niveau, 

zoals het overleg binnen de VNG.  

Er is op veel plaatsen als gevolg van de wet een impuls gegeven aan het 

ontwikkelen van kwaliteitssystemen, met als belangrijk onderdeel (nieuwe 

varianten van) scholing en deskundigheidsbevordering van medewerkers.  

Tenslotte heeft men profijt van de convenanten met jeugdzorg die, in het kader 

van de Transitie Jeugdzorg, op sommige plaatsen gesloten worden en die het 
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mogelijk maken om snel op wijkniveau ambulante hulp in te schakelen voor 

zogenoemde risicokinderen in peutergroepen.  

Een proces als het implementeren van de Wet OKE en het werken aan 

kwaliteitsverbetering is nooit helemaal afgerond. Steeds zal geborgd moeten 

worden wat goed gaat, en bijgesteld wat aanpassing vraagt in het licht van 

nieuwe ontwikkelingen. 

5.7 Aanbevelingen voor het beleid  

Op basis van de bevindingen formuleren we de volgende aanbevelingen voor 

het beleid. 

 

1 Zorg voor monitoring ten aanzien van de beleidsdoelen 

Te constateren is dat er op landelijk niveau nog weinig zicht is op de mate 

waarin de twee beleidsdoelen van de wet OKE zoals beschreven in paragraaf 

2.3 worden gerealiseerd. We geven in overweging om te onderzoeken of een 

periodieke en landelijk representatieve monitoring een instrument kan zijn om 

aan dit manco tegemoet te komen. Wat betreft het eerste beleidsdoel – borging 

van de kinderopvang als een veilige en stimulerende omgeving – zou 

bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs in samenwerking met de GGD 

periodiek kunnen rapporteren op basis van landelijke steekproeven. Om 

representatief te zijn moet in de steekproeven ook plaats worden ingeruimd 

voor instellingen in de ongeveer 80 gemeenten die géén geld ontvangen voor 

onderwijsachterstandenbeleid. Wat betreft het tweede beleidsdoel – een 

effectieve aanpak van achterstanden bij kinderen die het risico lopen op een 

taalachterstand – is minder duidelijk bij welke instantie(s) de uitvoering van 

een monitor zou kunnen worden neergelegd. De taak om resultaten van voor- 

en vroegschoolse educatie te volgen ligt nu bij de gemeenten. Een complicatie 

is dat gemeenten weliswaar de verplichting hebben om afspraken te maken 

over de resultaten van voor- en vroegschoolse educatie, maar dat zij deze 

verplichting op veel verschillende manieren invullen (of niet invullen). Te 

overwegen is een landelijke organisatie aan te wijzen die via een periodieke en 

landelijk representatieve monitoring bij risicoleerlingen aan het einde van de 

vroegschool (eind leerjaar 2, begin leerjaar 3) onderzoekt in welke mate een 

taalachterstand is verdwenen. In dit verband kan gedacht worden aan een 

uitbreiding van het huidige pre-COOL onderzoek met nieuwe cohorten. 
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2 Zorg voor meer afstemming tussen de inspecties 

Het is raadzaam om de inspecties door de GGD en door de Inspectie van het 

Onderwijs meer op elkaar af te stemmen, zowel inhoudelijk als 

organisatorisch. Men kan hierbij denken aan de pilot die in één van de door 

ons bevraagde gemeenten loopt. Hier doen twee inspecteurs (één van de GGD, 

één van de Inspectie van het Onderwijs) een gezamenlijke inspectie van de 

voor- en vroegschool van een aantal vve-locaties om dubbel werk te 

voorkomen. Deze afstemming kan verder worden bevorderd door het gebruik 

van één toezichtkader34. 

 

3 Voorkom dat kinderen voortijdig uit instellingen verdwijnen en waarborg 

de toegankelijkheid 

Er is zorg over kinderen die uit de instellingen verdwijnen, door het sluiten van 

instellingen of doordat ouders hun kind van de voorschoolse voorziening halen 

als zij hun baan verliezen. Terwijl de gemeenten tot taak hebben om samen 

met lokale partners te zorgen voor een zo groot mogelijk bereik van 

doelgroepkinderen zijn er kennelijk omstandigheden die ertoe bijdragen dat 

kinderen hun voorschoolse plek verliezen. Dit is bedreigend voor de 

doelstelling die het bereik betreft. Het beleid zou de regelgeving die hierin een 

rol speelt tegen het licht moeten houden en moeten nagaan hoe voorkomen 

kan worden dat kinderen voortijdig en onbedoeld uit voorschoolse 

voorzieningen verdwijnen.  

Een tweede aanbeveling in dit verband is de subsidies die de financiële 

toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen garanderen voor alle 

doelgroepkinderen te continueren. 

 

4 Zorg voor continuïteit van middelen 

De landelijke overheid heeft faciliteiten beschikbaar gesteld voor de 

implementatie van de Wet OKE op gemeentelijk niveau. Betrokkenen geven aan 

dat de beschikbaar gestelde financiële middelen bevorderlijk zijn voor onder 

meer de scholing van pedagogisch medewerkers, het aanstellen van HBO-ers op 

de groepen, de ondersteuning van ouders, de toeleiding van doelgroeppeuters, 

                                                      

 
34  Deze aanbeveling sluit aan bij het voornemen tot een gezamenlijk toezichtkader voor de 

geïntegreerde voorzieningen voor onderwijs en opvang (integrale kindcentra), zoals verwoord in 

de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer, ‘Nieuw toezicht voor de kinderopvang’, 29 

november 2013 (referentie 2013-0000167641). 
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en de ontwikkeling van kwaliteitskaders. Veel van de genoemde activiteiten 

zijn niet eenmalig, maar vragen om continue ontwikkeling en bijstelling. We 

bevelen dan ook aan om de ‘bestuursafspraken’ na 2015, inclusief de daaraan 

verbonden middelen, te continueren en zo de gemeenten in staat te stellen de 

in gang gezette ontwikkelingen verder te borgen en uit te bouwen.   

 

5 Zorg voor duidelijkheid in de politieke koers  

Er is onrust in de door ons bevraagde gemeenten over de toekomstige koers 

voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Het Rijk streeft zowel naar verdere 

harmonisatie tussen beide soorten voorzieningen als naar verdere integratie 

tussen voorschoolse voorzieningen en basisscholen. Voor gemeenten is niet 

duidelijk waar ze voorrang aan moeten geven en ze kunnen niet aan alles 

tegelijk werken.  
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Beleidsreconstructie en 
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