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Onderwerp: Advies: Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Geachte mevrouw Kerkhof,

Hartelijk dank voor uw advies Peuteropvang en voor-en vroegschoolse educatie (vve) dat wij 
hebben ontvangen op 3 september 2020. Het college voelt zich door de participatieraad 
gesteund in haar keuzes voor de toekomst van het peuteropvang en vve beleid. U geeft aan 
zich te kunnen vinden in de keuze voor de scenario’s voor de toekomst en ondersteunt het 
beleid waarin het college wil inzetten op de toegankelijkheid voor alle peuters met een 
indicatie. Op 15 oktober heeft het college in de uitwisseling met de gemeenteraad de 
evaluatie van het beleid Peuteropvang en vve 2018 – 2019 gedeeld en haar visie op de 
komende jaren. 

U geeft ons in uw advies en tijdens het overleg van de participatieraad (d.d. 31 augustus) 
nog enkele opmerkingen en vragen. Hieronder behandelen we deze puntsgewijs.

1. Er is een kleine groep die geen gebruik maakt van het aanbod. Interessant is om te 
weten waar dit aan ligt. Het gaat dan om ouders en kinderen die wel in aanmerkingen 
voor het VE aanbod, maar er vervolgens geen gebruik van maken of afhaken. Waar 
blijven deze kinderen? wordt dit gemonitord? En wat is de reden dat deze ouders/ 
kinderen afhaken?

Gemeentelijke reactie
De gemeente en de vve-partners monitoren de geïndiceerde peuters en gaan na of zij 
gebruik maken van het aanbod. In de monitor 2018 – 2019 is zowel het bereik als het non-
bereik van voorschoolse educatie aangegeven. De GGD-JGZ houdt bij welke geïndiceerde 
peuters geen gebruik van het aanbod voorschoolse educatie maken. In paragraaf 3.3 staat 
beschreven:
“Jaarlijks nemen drie peuters niet deel aan een Vve-programma. Bij de ouders van de 
kinderen met een Vve-indicatie die geen gebruik maken van het Vve-aanbod spelen 
verschillende motieven een rol. Enerzijds praktisch en/of persoonlijke overweging, maar ook 
financiële overwegingen. Bij financiële vragen/problemen worden ouders actief geïnformeerd 
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en doorverwezen naar Stichting De Boom. Het komt ook voor dat een ouder in verband met 
werk wordt opgevangen binnen een kinderdagverblijf. De kinderen, die geen gebruik 
maakten van vve hadden allen een dubbele indicatie”.

2. We begrijpen van medewerkers van de kinderopvang dat de toeleiding en indicering 
omslachtig en tijdrovend kan zijn. Vooral bij kinderen met een dubbele problematiek 
(taal/spraakachterstand en sociaal emotionele problematiek) is snelle actie en zo 
nodig consultatie van professionals op het gebied van jonge kinderen essentieel.

Gemeentelijke reactie
U geeft aan dat de toeleiding en indicering als omslachtig en tijdrovend wordt ervaren door 
de kinderopvangorganisaties. De toeleiding en indicering is echter belegd bij de GGD-JGZ, 
niet bij de kinderopvangorganisaties. De indicatiestelling vindt plaats op de leeftijd van 2 jaar 
omdat kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen gaan deelnemen. Ouders met peuters met een 
indicatie melden zich pas na de indicatiestelling bij de kinderopvangorganisatie naar hun 
keuze (uiteraard met vve-aanbod). 

Mogelijk gaat het bij het signaal dat u heeft ontvangen om peuters gaan die al van een 
reguliere kinderopvang gebruik maken en waarbij de kinderopvangorganisatie signaleert en 
verzoekt aan de GGD-JGZ om nader onderzoek te doen en een indicatie af te geven, omdat 
zij vermoeden dat de door de gemeente gestelde criteria aan de orde zijn. Het signaal dat de 
indicering tijdrovend is, was niet bekend bij de gemeente, maar zal na aanleiding van uw 
signaal worden besproken met de kinderopvangorganisaties en ggd.

3. In Amersfoort kan er zonder een gesprek het wijkteam extra expertise van een 
psycholoog of pedagoog worden ingezet. In Leusden kan dat niet of gaat het via 
Lariks. Is het inzetten van extra expertise in Leusden ook mogelijk?

Gemeentelijke reactie
De kinderopvangorganisaties in Leusden die gemeentelijke subsidie ontvangen werken 
beiden met een interne zorgprocedure en hebben zelf (ortho)pedagogen in dienst. Wanneer 
er meer zorgen zijn rondom een kind kan de kinderopvangorganisatie contact opnemen met 
de GGD-JGZ of met Lariks. Zij zijn de toegang tot de geïndiceerde zorg en kijken welke hulp 
of ondersteuning nodig is voor kind en/of ouders, dit kan de inzet en expertise van een 
psycholoog zijn, maar ook andere jeugd(hulp). De kinderopvangorganisatie kan in de 
gemeente Leusden niet direct de expertise van een psycholoog inzetten (op kosten van de 
gemeente) zonder contact met de GGD of Lariks. Aansluiting van interne en externe 
zorgstructuren van zowel kinderopvangorganisaties als het basisonderwijs is een van de 
actiepunten in het Samenlevingsakkoord Jeugd.  

4. Kinderen met een taalachterstand door gehoorproblemen (buisjes of eindeloze 
oorontstekingen, dus fysieke problemen)  komen niet in aanmerking voor VVE 
aanbod. De P-raad adviseert dit wel.

Gemeentelijke reactie
De wet geeft aan voor welke groep het OAB budget bedoeld is (WPO artikelen 165 t/m 167). 
Met de term ‘doelgroepkinderen’ worden alleen de kinderen bedoeld die een taalachterstand 
in het Nederlands hebben die veroorzaakt is door onvoldoende taalaanbod in het 
Nederlands. Een taalachterstand kan ook veroorzaakt worden door een spraak- of 
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taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met deze stoornissen behoren niet tot de doelgroep van 
VVE. 

In Leusden wordt een indicatie afgegeven voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar op basis van een 
(dreigende) achterstand in de taalontwikkeling – gebaseerd op de score op Van 
Wiechenschema, zij komen in aanmerking voor een vve-aanbod. Als er sprake is van 
bijkomende problematiek zal de GGD-JGZ een verwijzing geven naar een KNO-arts, een 
audiologisch centrum voor multidisciplinaire diagnostiek, jeugd GGZ, een huisarts of een 
wijkteam.

Wij danken u voor uw advies.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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