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1. Doelstellingen gemeente 

 

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil alle peuters in ’s-Hertogenbosch de mogelijkheid bieden om zoveel als 

mogelijk op loopafstand een peutervoorziening te bezoeken die voldoet aan de kwaliteitsstandaard zoals 

opgenomen in deze subsidievoorwaarden. Elke kinderopvangorganisatie die gesubsidieerde peuterplaatsen 

biedt, voldoet aan deze kwaliteitsstandaard. Het kader waarin gesubsidieerde peuterplaatsen, met en zonder 

Voorschoolse educatie (Ve), worden aangeboden is de uitvoeringsnotitie van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

(d.d. 2 november 2010), en het beleidsdocument Kindcentra in ’s-Hertogenbosch 2016-2020 “De toekomst 

begint vandaag”.  

 

De gemeente streeft met de Bossche peutervoorzieningen de volgende doelstellingen na: 

• Maximaal bereik van en gelijke kansen voor alle peuters in ’s-Hertogenbosch met een peutervoorziening 

die voldoet aan de Bossche kwaliteitsstandaard; 

• Deelname van alle peuters van wie de ouders geen tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst (de 

zogeheten Niet Kinderopvangtoeslag kinderen, hierna te noemen ‘niet KOT-kinderen’) aan een 

peutervoorziening; 

• Het realiseren van een optimaal ontwikkelings- en sociaal rendement voor elke deelnemende peuter 

waarbij vroegtijdig signaleren en adequaat handelen onlosmakelijke onderdelen zijn; 

• Zorgen voor een optimale aansluiting van de peutervoorziening met de samenwerkende 

basisschool/basisscholen die zich in het kindcentrum bevindt of direct nabij gelegen is; 

• Integratie bevorderen (segregatie tegengaan), stimuleren van het mengen van wel en niet Vve-

geïndiceerde peuters en van wel en niet KOT-peuters in de peutervoorziening. 

 

2. Subsidievoorwaarden 

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde peuterplaatsen in een peutervoorziening: 

1. Voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen Kinderopvang;  

2. Voldoen aan de Bossche kwaliteitsstandaard voor peutervoorzieningen zoals opgenomen in dit document. 

Voor locaties die per 1 januari 2021 nog niet voldoen aan de Bossche Kwaliteitsstandaard  geldt  een 

overgangsperiode tot 1 augustus 2022.  

3. Periodiek uploaden van plaatsingsgegevens conform aangeleverde format in de Peutermonitor; 

De uploadperioden voor 2020 zijn:  

Kwartaal 1:  week 16:  23 april 2021 

Kwartaal 2:  week 29: 23 juli -2021 

Kwartaal 3:  week 42 22-oktober -2021 

Kwartaal 4:  week 3 (2022):  21 januari 2022 

Toepassen van de door de gemeente vastgestelde ouderbijdragetabel voor niet KOT-kinderen; 

4. Medewerking verlenen aan stedelijke kennisdeling, monitoring en het inzichtelijk maken van opbrengsten 

met betrekking tot de peutervoorzieningen; 

 

 

3. Subsidieregeling 

 

Deze subsidieregeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

 

In bovengenoemde periode gelden de volgende uitgangspunten: 

1. De peutervoorziening is voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die woonachtig zijn in de gemeente ’s-

Hertogenbosch. 
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2. Het aantal dagdelen per week voor een peutervoorziening is 2 dagdelen waarbij het aantal uren per week 

is vastgesteld op 8 uur  

3. De peutervoorziening is 40 weken per kalenderjaar geopend, in aansluiting op de indeling van de 

schoolweken van het primair onderwijs.  

4. Verbijzonderingen: 

a) Vve-geïndiceerde peuters krijgen  16 uur Ve aanbod, verspreid over vier dagdelen.  

b) Vervroegde plaatsing:  

• SMI-plaatsing: Op verzoek van de gemeente kan een kind vanaf 2 jaar vervroegd geplaatst worden 

indien er SMI is aangevraagd. 

• Plaatsing vóór de 2,5 jaar op een peuterarrangement is uitsluitend mogelijk vanaf 2 jaar en 3 

maanden met een verzoek hiervoor van de GGD en/of gemeente. Peuters mogen dan tot 2,5 jaar 

twee dagdelen naar de peutervoorziening gaan.  

c) Verlenging van plaatsing: 

Verlenging na de 4e verjaardag is mogelijk, indien:  

• Er een advies is uitgebracht door de Vliegende Brigade/De Meierij, bijvoorbeeld wanneer het kind 

niet naar het reguliere basisonderwijs kan.  

• Het kind geboren is in december en het tot aan de kerstvakantie in de groep blijft.  

• Het kind geboren is in de maanden mei, juni of juli en het tot de zomervakantie in de groep blijft. 

5. Subsidievergoeding  
a) KOT-kinderen: 

• Voor de peuter die onder de Wet kinderopvang valt, vraagt de ouder kinderopvangtoeslag aan bij 

de Belastingdienst voor alle uren dat het kind de peutervoorziening bezoekt. Hiervoor vergoedt 

de gemeente tot voor de eerste 8 uur €  1,68 per uur  

• Voor de Vve-geïndiceerde peuter die onder de Wet kinderopvang valt, vergoedt de gemeente 

voor de toegestane uren boven de 8 uur € 10,14 per uur. 

b) Niet KOT-kinderen: 

• Voor de peuter die niet onder de Wet kinderopvang valt, betalen ouders een 

inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor het eerste en tweede dagdeel (8 uur).  

De gemeente subsidieert voor de eerste 8 uren €10,14 minus het inkomensafhankelijke uurtarief 

conform de ouderbijdragetabel bij beide bedragen. 

• Voor de Vve-geïndiceerde peuter die niet onder de Wet kinderopvang valt, vergoedt de gemeente 

voor de toegestane uren boven de 8 uur € 10,14  per uur.  

6. Ouders van niet KOT-kinderen moeten een “Verklaring géén recht op kinderopvangtoeslag” inleveren met 

inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst. De kinderopvangorganisatie toetst aan de hand van deze 

gegevens of de ouder inderdaad géén recht heeft op kinderopvangtoeslag en deelt de ouder vervolgens in, 

conform de door de gemeente vastgestelde inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel (zie bijlage). Als er 

geen verklaring is ingeleverd, wordt aan de ouder de volledige kostprijs in rekening gebracht. De 

kinderopvangorganisatie registreert of ouders hier recht op hebben, maar is niet verantwoordelijk voor 

eventuele fraude door ouders. 

 

4. Bossche kwaliteitsstandaard  

 

In de kindgebonden subsidieregeling is de vergoeding voor de realisatie van de Bossche kwaliteitsstandaard 

opgenomen:  

1. Alle peutervoorzieningen voldoen aan de kwaliteitseisen die volgens de Wet kinderopvang en de Wet IKK 

aan een kinderopvangorganisatie worden gesteld. 

2. Elke peutervoorziening werkt volgens een (door hen vastgesteld) dagrooster en een ingevulde 

weekplanning. Hierin is een beredeneerd aanbod opgenomen voor ten minste de taal-, sociale- en 

emotionele ontwikkeling en de motoriek afgestemd op de leeftijdsperiode van de peuter en/of wordt 
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gebruik gemaakt van een erkend peuterprogramma. Hierbij is aandacht voor differentiatie naar niveau en 

werken in kleine groepen op basis van de observatiegegevens.  

3. De ruimte is uitdagend, betekenisvol en ontwikkelingsgericht ingericht met minstens twee afzonderlijke 

basishoeken (zoals huishoek, constructiehoek en themahoek). 

4. Een peutervoorziening werkt met een normatief kindvolg- of observatiesysteem, waarin ontwikkeling of 

stagnatie langdurig gevolgd kan worden (op ten minste de taal-, reken-, sociale- en emotionele 

ontwikkeling en de motoriek). 

5. In een peutervoorziening werken pedagogisch medewerkers volgens de Bossche kwaliteitsstandaard, zij 

zijn opgeleid en toegerust voor hun dagelijkse werkzaamheden met de kinderen. Kennis en vaardigheden 

worden aantoonbaar actueel gehouden.  

Voor locaties tot 0% Ve geindiceerde kinderen is geen aanvullende Ve opleiding vereist. Voor locaties met 

minder dan 10% Ve geindiceerdekinderen geldt de inspanningsverplichting om tenminste een pedagogisch 

medewerker die werkt met deze kinderen op te leiden in een Ve-methodiek. Voor locaties met 10-35 % Ve 

geindiceerde kinderen is tenminste de pm-er die werkt met de Vve geïndiceerde kinderen opgeleid in een 

Ve methodiek. Wanneer een locatie 35 % of meer Ve geïndiceerde kinderen heeft, zijn alle leidsters op de 

desbetreffende groepen opgeleid in een VVE methodiek.  

6. Kindbesprekingen met de ouders:  

a) Met alle ouders van nieuwe peuters wordt een intakegesprek gehouden waarover verslag wordt 

uitgebracht en opgenomen in het kinddossier (volg- of observatiesysteem). 

b) Ouders worden tweemaal per jaar uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun 

kind.   

7. Kindbesprekingen en interne zorgstructuur:  

a) Op alle peutervoorzieningen is een goede interne zorgstructuur. Pedagogisch medewerkers 

spreken met elkaar en/of de manager en/of de intern begeleider van de samenwerkende 

basisschool over de ontwikkeling van de groep en/of het individuele kind. 

8. Kindbesprekingen en externe zorgstructuur:  

a) Op alle peutervoorzieningen worden kindbesprekingen met de jeugdverpleegkundige van de GGD 

georganiseerd waarin de ontwikkelingen van alle peuters aan bod komen en stagnatie of 

voorsprong in ontwikkeling in het bijzonder. Hieronder vallen ook de besprekingen van 

ondersteunende diensten in de externe ondersteuningsstructuur (Zoals de Vliegende brigade, 

Cello, Maashorst, Kentalis, etc.)  

9. Van alle peuters die de peutervoorziening verlaten wordt een overdracht gerealiseerd. Met name Vve-

geïndiceerde peuters en peuters met een extra ondersteuningsbehoefte worden ‘warm’ overgedragen. De 

gegevens over de ontwikkeling van het kind worden na toestemming van de ouders, gedeeld met de 

basisschool waar het kind naar toe gaat. Bij voorkeur zijn hierbij ook de ouders van het kind aanwezig.  

10. Op alle peutervoorzieningen worden inspanningen verricht om de betrokkenheid van de ouders bij de 

activiteiten van hun kind in de peutervoorziening te stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van 

aantoonbare ouder-kind activiteiten en/of themabrieven en/of themabijeenkomsten met de ouders.  

11. Om de doorgaande lijn met de samenwerkende basisschool te versterken vindt er overleg plaats tussen de 

pedagogisch medewerker(s) en de leerkracht(en) van de basisschool. Dit overleg is bedoeld voor een 

pedagogisch en educatieve doorlopende ontwikkelingslijn.  

12. Om te voldoen aan de kwaliteitsstandaard besteedt de peutervoorziening aandacht aan de kwaliteit van 

de peutervoorziening, evalueert en organiseert deze. Tevens wordt de organisatie zo ingericht dat er 

sprake is van continue professionalisering, overleg tussen coördinatoren/manager met medewerkers, 

collega’s en/of externe partijen teneinde de kwaliteit bij te sturen en nieuw beleid te ontwikkelen.  

 

Voor alle locaties geldt de Bossche kwaliteitsstandaard, voor locaties net meer dan 35% Vve geïndiceerde 

kinderen geldt daarbovenop de VVE standaard.  
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5. Voorschoolse educatie  

 

Op basis van de gegevens van de Peutermonitor wordt jaarlijks bepaald welke locaties extra middelen 

toegekend krijgen om de Voorschoolse Educatie uit te voeren. De richtlijn daarvoor is dat tenminste 35 % 

van het totaal aantal PA kinderen op de locatie een Vve indicatie  dient te hebben. 

Deze locaties ontvangen, aanvullend op de subsidie,  middelen voor VVE coördinatie en Samenwerken met 
ouders.  
 

Indien het peuterarrangement samenwerkt met een OAB school in een kindcentrum, komt de locatie 

samen met deze basisschool mogelijk in aanmerking voor aanvullende projecten, te weten het project 

interne coach. Voor dit project geldt een apart opgesteld projectkader. Om in aanmerking te komen voor 

dit project dienen de percentages deelnemende Ve kinderen tenminste over 4 kwartalen heen stabiel te 

blijven, boven de 35 % .  

Wanneer een locatie gedurende twee schooljaren minder dan 35 % Vve geïndiceerde kinderen heeft,  

vindt er een Ve afschaling plaats. De afschaling gaat stapsgewijs over maximaal twee kalenderjaren. 

Waarbij de subsidie het eerste afschalingsjaar vermindert met 50 % en het tweede afschalingsjaar 

nogmaals met 50 % ten opzichte van het eerste afschalingsjaar  ( dus 25 % van het oorspronkelijke bedrag). 

Het derde jaar is de subsidie vermindert tot 0.  

 

Kwaliteitszorg  

-Ve locaties (meer dan 35 %) geven met hun onderwijspartner vorm aan het VVE locatieplan. Hiermee 

geven zij sturing aan de VVE doelstellingen voor het komende schooljaar. 

-Onder leiding van de VVE coördinator en in afstemming met het managementteam van het kindcentrum 

wordt het VVE locatieplan opgesteld. De vve coördinator heeft een actieve rol in de kwaliteitszorg van vve 

op locatie. 

 

 Scholing en Intervisie  

-Voor locaties tot 0% Ve geïndiceerde kinderen is geen aanvullende Ve opleiding vereist. Voor locaties met 

minder dan 10% Ve geïndiceerde kinderen geldt de inspanningsverplichting om tenminste een 

pedagogisch medewerker die werkt met deze kinderen op te leiden in een Ve-methodiek. Voor locaties 

met 10-35 % Ve geïndiceerde kinderen is tenminste de pm-er die werkt met de Vve geïndiceerde kinderen 

opgeleid in een Ve methodiek. Wanneer een locatie 35 % of meer Ve geïndiceerde kinderen heeft, zijn alle 

leidsters op de desbetreffende groepen opgeleid in een VVE methodiek, te weten Viervve of een 

programmaspecifieke vve scholing zoals Piramide, Uk en Puk of  een andere aantoonbaar door het NJI 

erkende methodiek. 

-Locatiemanagers nemen samen met de directeur van de samenwerkende basisschool  jaarlijks deel aan de 

regiebijeenkomsten VVE onder leiding van Compas. 

 

Samenwerken met ouders  

Op Vve locatie worden naast de inspanning genoemd onder 4.10 extra inspanningen verricht op het gebied 

van samenwerken met ouders. Hierbij kan gedacht worden aan betrokkenheid stimulerende en 

toeleindende activiteiten voor ouders.  

 

Vve indicatie  

De GGD geeft de Ve indicatie af op basis van de gemeentelijk vastgestelde doelgroepdefinitie (zie bijlage). 

Achteraf indiceren blijft mogelijk in afstemming met de jeugdverpleegkundige.  
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6. Overige bepalingen peutervoorzieningen 

  

1.   Start van een peuterarrangement:  

Een voorgenomen start van een peutervoorziening die plaats kan geven aan gesubsidieerde 

peuterplaatsen, wordt door de houder van de kinderopvang besproken met Compas en voorgelegd aan de 

gemeente. De gemeente maakt een afweging voor vergunningverlening op grond van onder meer de 

geografische verdeling van peutervoorzieningen, peuterarrangementen, de wachtlijsten, groeipotentie en 

het beschikbare budget. Indien een houder kinderopvang gesubsidieerde peuterplaatsen wil opnemen in 

dagopvang wordt hier nadrukkelijk een uitspraak van de gemeente gevraagd. 

2. Wijzigingen peuterarrangement: 

Voorgenomen wijzigingen in het rooster (dagen, tijden en capaciteit) van peuterarrangementen worden 

tijdig vooraf gemeld aan Compas. Bij uitbreiding van uren en capaciteit moet in alle gevallen hierbij een 

onderbouwd verzoek ingediend worden en via Compas door de gemeente worden goedgekeurd. 

3. Sluiting peuterarrangement: 

Voorgenomen sluiting van een peutervoorziening wordt tenminste drie maanden voorafgaande aan de 

sluitingsdatum aan Compas en aan de gemeente doorgegeven. De gemeente maakt een afweging of de 

peutervoorziening daadwerkelijk gesloten zal worden of dat het om maatschappelijke reden geopend zal 

blijven.  

4. Overbezetting peuterarrangement: 

Wanneer een peuterarrangement vol is, mogen peuters die recht hebben op een gesubsidieerde 

peuterplaats tijdelijk (maximaal 6 weken–2 maanden) in de dagopvang geplaatst worden, met 

inachtneming van het aanbod van 40 weken en 8 uur per week (extra uren is alleen mogelijk op verzoek 

van de gemeente), in een horizontale (leeftijdsgebonden) groep. Het kind wordt zodra dit mogelijk is 

overgeplaatst naar het peuterarrangement. De kinderopvangorganisaties zijn verantwoordelijk voor het 

invoeren van de plaatsingsgegevens van deze gesubsidieerde peuterplaatsen in de Peutermonitor. 

5. Onderbezetting peuterarrangement: 

De kinderopvangorganisatie heeft de vrijheid onderbezetting in het peuterarrangement tijdelijk op te 

vullen met peuters van de dagopvang, mits voldaan wordt aan de wettelijke kwaliteitseisen voor 

kinderopvang. Voor deze dagopvangpeuters wordt door de gemeente géén subsidie verstrekt. Vve-

geïndiceerde peuters en peuters met extra ondersteuningsbehoefte krijgen voorrang op reguliere peuters. 

De houder van de peutervoorziening heeft een inspanningsplicht om het verdringingseffect te voorkomen.  

6. Onderbezetting peuterarrangement  

Wanneer op een peuterarrangement minder kinderen zijn dan er nodig is voor een halve groep (minder 

dan 8) dan  kunnen deze kinderen in de dagopvang geplaatst worden. Met inachtneming van het aanbod 

van 40 weken en 8 uur per week (extra uren is alleen mogelijk op verzoek van de gemeente), in horizontale 

(leeftijdsgebonden) groep. Het kind wordt zodra dit mogelijk is overgeplaatst naar het peuterarrangement. 

De kinderopvangorganisaties zijn verantwoordelijk voor het invoeren van de plaatsingsgegevens van deze 

gesubsidieerde peuterplaatsen in de Peutermonitor. 

7. Gesubsidieerde peuterplaatsen in de kinderopvang: 

Wanneer kinderen door verminderde kindaantallen niet naar een groepsgebonden peuterarrangement 

kunnen en mogelijk geplaatst worden in de dagopvang, geldt de Bossche kwaliteitsstandaard zoals 

opgenomen in deze subsidievoorwaarden op individueel kindniveau voor tenminste de gesubsidieerde 

uren. 

8. Ondersteuning: 

De houder biedt Compas toegang in de organisatie als educatieve partner. 

9. Accountantsverklaring: 

Er is een financieel verslag met een accountantsverklaring vereist ten aanzien van de verstrekte subsidies. 

Een aangewezen accountant controleert bij de kinderopvangorganisaties of de toegekende bedragen 

besteed zijn aan het doel waartoe de subsidie is verstrekt én voldaan is aan de hierboven gestelde 

subsidievoorwaarden.  
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7. Rol van Compas 

 

Compas voert een aantal centrale taken uit met betrekking tot de gesubsidieerde peuterplaatsen en de 

uitvoering van Vve, Compas: 

1. Coördineert in opdracht van de gemeente de subsidieverstrekking peutervoorziening  

2. Verzamelt de opbrengsten en coördineert de inhoudelijke en financiële verantwoording voor de gemeente. 

3. Monitort en rapporteert over de aantallen vve-geïndiceerde kinderen en deelname aan de 

peutervoorzieningen. 

4. Ondersteunt periodiek de peutervoorzieningen door in gesprek te gaan over de kwaliteit van uitvoering en 

benodigde procesondersteuning.  

5. Begeleidt en traint de peutervoorzieningen bij de uitvoering van de Bossche kwaliteitsstandaard.  
 

Bijlagen: 

• Ouderbijdragetabel 2021 

• Doelgroepdefinitie, versie 23 november 2020 


