Voortgang, vormgeving en effecten van de
invoering van 960 uur voorschoolse educatie
Monitor Implementatie GOAB 2019: resultaten VE-aanbieders
Het onderzoek
De Monitor Implementatie en besteding GOAB valt
uiteen in twee onderzoeksdelen, te weten: 1)
implementatieonderzoek en 2) bestedingsonderzoek.
Deze
infographic
heeft
betrekking
op
het
implementatieonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd
in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.

In de periode 2019-2021 worden twee metingen
gedaan. In deze infographic wordt verslag
gedaan van de eerste meting.
Er zijn twee vragenlijsten uitgezet, onder
gemeenten en kinderopvangaanbieders. Deze
infographic presenteert de resultaten van de
VE-aanbieders.
De vragenlijst
aanbieders.
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Stand van zaken
Per wanneer biedt de gemeente 960
uur VE?

Stappen gezet door VE-aanbieders:
43% Overleg met de
gemeente.
40% Informeren van
medewerkers over
de urenuitbreiding.
29% Inventariseren
wensen en
mogelijkheden van
personeel.
25% Doorrekenen
van de kosten van
uitgebreid VEaanbod.

We hebben al 960 uur VE

Per 1 augustus 2020

Voor 1 januari 2020

Na 1 augustus 2020

Per 1 januari 2020

Nog onbekend

17% Aanpassen
uurprijzen.
17% Inventariseren
wensen en
behoeften van
ouders.

17% Bespreken van
veranderingen met
ondernemingsraden/
personeelsvertegenw
oordiging
15% Tariefwijziging
voor ouders.
14% Gevolgen van
wijzigingen bespreken
met oudercommissie.
14% Wijzigen
werktijdenregelingen
van personeel.
13% Veranderen
werkroosters van
personeel.
12% Informeren van
ouders.

Knelpunten en oplossingen
Vier meest genoemde knelpunten:
Toename van de kosten van ouders.

Meest gekozen oplossingen:
Informeren van en communiceren met ouders

Tekort aan pedagogisch medewerkers.

Overleg met beroepskrachten VE /
pedagogisch medewerkers

Principiële opvattingen van ouders.

Verandering van de openingstijden van de VElocaties

Slaapbehoefte van peuters.

Intensiveren / extra overleg tussen de
gemeente en VE-aanbieders

Vormgeving 960 uur VE
Gemiddelde bij doelgroeppeuters

Gemiddelde bij reguliere peuters

Oude situatie

Nieuwe situatie

Oude situatie

Nieuwe situatie

Aantal weken per jaar

40,8

41,4

41,5

41,7

Aantal dagdelen per week

3,5

4,0

2,4

3,5

Aantal uren per dagdeel
(ochtend)

3,5

4,1

3,5

4,0

Aantal uren per dagdeel
(middag)

3,2

3,9

3,3

3,9

Om de uitbreiding van het aantal uren te realiseren zijn het aantal weken per jaar, het aantal
dagdelen per week en het aantal uren per dagdeel door VE-aanbieders uitgebreid. Relatief zit de
grootste stijging in het aantal dagdelen per week.

Gelijktijdige kwaliteitsverbetering
Er wordt het meest gewerkt aan:
64%
36%

Uitvoering VVE-programma
Pedagogisch beleidsplan
Doorgaande lijn/ overdracht met basisonderwijs
Ontwikkelingsgericht aanbod
Kindvolgsysteem

Tegelijk met de urenuitbreiding wordt gewerkt aan
kwaliteitsverbetering bij VE
Geen gelijktijdige kwaliteitsverbetering

Verwachte effecten 960 uur VE
75% De ontwikkeling van de
doelgroeppeuters wordt versterkt.

59% Het werven van
beroepskrachten VE wordt moeilijker.

73% De kosten van VE stijgen voor de
gemeente.

58% Het werven van pedagogisch
medewerkers wordt moeilijker.

66% De kosten van VE stijgen voor de
VE-aanbieders.

54% De kwaliteit van het VE-aanbod
voor doelgroeppeuters neemt toe.

