
 

Gestelde vragen en antwoorden passende kinderopvang en transitie kinderopvang 
 
1. Op pagina 3 staat onder artikel 1: begripsbepaling het volgende: 

Voorschoolse voorziening: Kindcentrum waar voorschoolse educatie wordt uitgevoerd en als 
zodanig is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. 
Bedoelt u hiermee dat een locatie waarvoor subsidie voor de uitvoering van voorschoolse 
educatie in de peuteropvang wordt aangevraagd voorafgaande aan de toekenning van de 
subsidie (voor 15 augustus) reeds moet beschikken over een dergelijk kenmerk in het LRK? Of 
bedoelt u dat de locatie voor aanvang van de VVE activiteiten per 1 januari 2020 over en 
dergelijk kenmerk moet beschikken en dit kenmerk dus in de periode, na toekenning van de 
subsidie (1 oktober 2019) en aanvang van de activiteit (op 1 januari 2020)  aangevraagd en 
toegekend dient te worden? 
 
ANTWOORD 
We bedoelen hiermee dat een locatie waarvoor subsidie voor de uitvoering van voorschoolse 
educatie wordt aangevraagd bij aanvraag reeds moet beschikken over een registratie in het 
LRK bij de aanvragende houder. Indien aanvrager voornemens is om locaties van een andere 
kinderopvangorganisaties over te nemen, dan dient dit bij de aanvraag aangegeven te worden 
met intentieverklaring van de huidige kinderopvangorganisatie met de LRK registratie van de 
betreffende locatie. 

 
2. Op pagina 3 staat onder artikel 3.2 Bieden van ‘kinderopvang plus’ het volgende: 

De beleidsregel heeft tevens tot doel om kinderen met een ondersteuningsvraag in de 
kinderopvang (2,5-12 jaar) een passende plek te (blijven) bieden. 

a) Kunt u verder specificeren wat u verstaat onder ‘ondersteuningsvraag’. Vallen hier 
bijvoorbeeld ook hoogbegaafde kinderen met behoefte aan extra stimulering en 
uitdaging onder? 

b) Hierop voortbordurend: is het binnen uw regeling mogelijk om kinderen die 4 worden 
en een extra ondersteuningsbehoefte hebben langer op de vve peuteropvang te 
houden omdat zij nog niet over kunnen naar het basisonderwijs? (uiteraard na 
afstemming met het jeugdnetwerk). 

c) En is het binnen uw regeling mogelijk om (hoogbegaafde) peuters die behoefte hebben 
aan meer uitdaging extra uitdaging en stimulans te bieden, bij voorkeur in 
samenspraak met het basisonderwijs. 

 
ANTWOORD 

a) Kinderopvang plus is bedoeld voor kinderen die het niet redden binnen de reguliere 
kinderopvanggroepen en hierdoor doorstromen naar aanvullende zorg. De 
subsidieregeling biedt ruimte voor twee doelgroepen; de VE plus of BSO plus. Het gaat 
om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een zorgvraag of 
uitingen in het gedrag. Dit kan zowel internaliserend- als externaliserend gedrag zijn, 
of bij een (vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand. Samen met partners leren 
we voor welke doelgroep dit een oplossing is en dit hebben wij niet vastgelegd in 
specifieke doelgroepen. Hoogbegaafdheid of de behoefte aan extra stimulering zijn 
daarom niet direct indicaties voor extra ondersteuning, tenzij dit leidt tot uitingen in 



het gedrag of grote zorgen bij de pedagogisch medewerker. Voorafgaand aan 
plaatsing in een plusgroep of de inzet van extra ondersteuning vindt afstemming 
plaats met het buurtteam of jeugdgezondheidszorg, en andere partners indien van 
toepassing. Dit advies is doorslaggevend. Voor VE plus geldt specifiek dat het gaat om 
‘de ondersteuning die nodig is om een met een risico op taalachterstand geïndiceerde 
peuter voorschoolse educatie te kunnen laten volgen’, 

b) Het is vanaf 2020 niet mogelijk om kinderen die 4 jaar worden en extra 
ondersteuningsbehoefte hebben langer op de VVE peuteropvang te houden. Dit is 
geen onderdeel van deze subsidieregeling. Wij zijn in gesprek met het 
Samenwerkingsverband Utrecht PO over een mogelijke oplossing voor deze groep 
kinderen. 

c) De regeling kinderopvang plus bestaat uit twee onderdelen, VE plus en BSO plus. Voor 
peuters betekent dit dat de regeling op dit moment alleen bedoeld is voor peuters die 
geïndiceerd zijn voor voorschoolse educatie, en (nog) niet voor alle peuters. Zoals 
aangegeven bij antwoord a. kaderen we op voorhand niet de specifieke doelgroepen. 
Toewijzingen verlopen via belangrijke kernpartners. 

 
3. Op pagina 4 staat onder artikel 4: Eisen aan de aanvrager het volgende: 

De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een houder van een kindcentrum dat is 
gevestigd in de gemeente Utrecht en geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang.  
Bedoelt u hiermee dat de houder ten minste één geregistreerde locatie in de gemeente Utrecht 
moet hebben en voor meerdere locaties subsidie kan aanvragen? Of bedoelt u dat de locatie 
waarvoor subsidie aangevraagd wordt ten tijde van de aanvraag (deadline 15 augustus 2019) 
onder de houder geregistreerd moet zijn in het LRK? 
 
ANTWOORD 
Wij bedoelen dat de locatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd bij aanvraag bij de houder 
geregistreerd dient te zijn in het LRK, zie antwoord bij vraag 1. 

 
4. Op pagina 4 staat onder artikel 4: Eisen aan de aanvrager staat het volgende: 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de uitvoering voorschoolse educatie, dient 
een aanvrager zicht te vergewissen van de wet- en regelgeving aangaande overgang van 
onderneming en van toepassing zijnde cao-bepalingen. 
Bedoelt u hiermee dat de aanvrager subsidie kan aanvragen voor gebieden/wijken waarvan de 
houder in de huidige situatie nog geen locatie(s) heeft maar deze wel graag van een andere 
partij zou willen overnemen? Kortom: opteren wij als aanvrager voor wijken waar Spelenderwijs 
nu actief is maar waar wij het huidige Spelenderwijs aanbod graag over zouden willen nemen? 
Of aan willen vullen? 
 
ANTWOORD 
Een locatie waarvoor subsidie voor de uitvoering van voorschoolse educatie wordt aangevraagd 
dient bij aanvraag reeds te beschikken over een registratie in het LRK bij de aanvragende 
houder. Indien aanvrager voornemens is om locaties van een andere kinderopvangorganisaties 
over te nemen, dan dient dit bij de aanvraag aangegeven te worden met intentieverklaring van 
de huidige kinderopvangorganisatie met de LRK registratie van de betreffende locatie. U dient 
zich hierbij te vergewissen van de wet- en regelgeving aangaande overgang van onderneming 
en van toepassing zijnde cao-bepalingen. 

 



5. Op pagina 5 staat onder Eenvoud in de uitvoering het volgende: 
• Voor doelgroeppeuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag 

kunt u de volgende kosten factureren aan de gemeente: het aantal afgenomen uren X 
€ 8,02 minus de bij ouders in rekening gebrachte eigen bijdrage.  

• Voor niet-doelgroeppeuters waarvan de ouders geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag kunt u de volgende kosten factureren aan de gemeente: het 
aantal afgenomen uren X € 8,02 minus de bij ouders in rekening gebrachte eigen 
bijdrage.  

Het door u genoemde bedrag van € 8,02 is het door de overheid vastgestelde plafondtarief 
voor kinderopvangtoeslag voor 2019. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. In veel 
Nederlandse gemeenten is de inkomensafhankelijke ouderbijdragen voor niet-KOT-
gerechtigden ouders direct gekoppeld aan dit plafondtarief KOT. 
Onze vraag aan u is of het door u genoemde tarief jaarlijks wordt bijgesteld aan het door de 
overheid vastgestelde plafondtarief voor kinderopvangtoeslag. Of dat u het tarief van € 8,02 
vasthoudt voor de betreffende subsidieperiode van 4 jaar. 
 
ANTWOORD 
De gemeente zal jaarlijks het maximaal te vergoeden uurtarief afstemmen op het plafondtarief 
van de Belastingdienst Kinderopvangtoeslag.  

 
6. Op pagina 5 staat onder 6.2 Bieden van ‘kinderopvang plus’ het volgende beschreven: 

De activiteiten van ‘voorschoolse educatie plus’ bestaan uit: 
1. u stelt voldoende capaciteit beschikbaar om kinderen met een ondersteuningsvraag de 

ondersteuning te bieden die zij nodig hebben; 
Bedoelt u hier met ‘voldoende capaciteit’ dat er per vve-plus-groep een x-aantal kindplaatsen 
worden gereserveerd voor kinderen met een plus-indicatie? 
 
ANTWOORD 
Met passende capaciteit bedoelen we dat er voldoende en passende begeleiding is voor de 
kinderen die dat nodig hebben en waarbij dit niet lukt binnen de reguliere groep. Dit geldt 
zowel voor voorschoolse educatie als buitenschoolse opvang. Capaciteit kan zich uiten in een 
kleinere groep / speciale groep voor pluskinderen, of in aandacht/uren van begeleiding. In 
samenwerking met kernpartners moet worden gekeken wat nodig is aan extra inzet. In co-
creatie met partners leren we wat werkt voor deze doelgroep. 
 
Het betreft dus geen reservering voor kindplaatsen per vve-groep voor kinderen met een plus-
indicatie.  
 

7. Op pagina 6 staat onder 6.2 Bieden van ‘kinderopvang plus’ het volgende beschreven: 
De activiteiten voor ‘buitenschoolse opvang plus’ bestaan uit: 
1. u stelt voldoende capaciteit beschikbaar om kinderen met een ondersteuningsvraag de 

ondersteuning te bieden die zij nodig hebben; 
2. u realiseert een kleinere groep of u biedt de aanvullende ondersteuning binnen de 

reguliere BSOgroep wanneer het aantal kinderen met een zorgvraag te klein is om een 
groep rendabel te maken; 

3. u hanteert voor de plusgroep, als afwijking op het BKR, een ratio van 1 pedagogisch 
medewerker op 5 kinderen. 



a) Bedoelt u hier met ‘voldoende capaciteit’ dat er per vve-plus-groep een x-aantal 
kindplaatsen worden gereserveerd voor kinderen met een plus-indicatie? 

b) En bedoelt u met een ‘kleinere groep’ dat de beroepskracht-kind-ratio naar beneden wordt 
bijgesteld, afhankelijk van het aantal ‘plus’-kinderen? 
Voorbeeld; 
BSO X heeft 20 kindplaatsen. Deze groep vangt echter ook ‘plus’-kinderen op. De 
groepssamenstelling bestaat daarom maximaal uit: 
12 kinderen met 1 PM en 5 ‘plus’-kinderen met 1 PM = 17 kinderen met 2 PM. 

  
ANTWOORD 
a) Zie het antwoord bij vraag 6a over passende capaciteit. 
b) U kunt in uw aanvraag aangeven hoeveel kinderen u verwacht een plek te kunnen bieden 

en in welke vorm u dit wil doen. De huidige groepen bestaan uit kleinere groepen binnen 
een reguliere BSO. Dus bijvoorbeeld 5 kindplekken voor een aparte plusgroep.  

 
8. Op pagina 7 staat onder 8.1 Uitvoering van voorschoolse educatie het volgende beschreven: 

1. afschriften van diploma’s en certificaten waaruit blijkt of inzichtelijk wordt gemaakt dat de 
beroepskrachten voorschoolse educatie voldoen aan de opleidingseisen (of verwijzing naar 
het meest recente inspectierapport waaruit dit blijkt). 

Bedoelt u hiermee dat de door u gevraagde diploma’s en certificaten van de specifieke 
medewerkers moeten zijn die daadwerkelijk (na toekenning van subsidie) op de locatie 
werkzaam gaan zijn, of bedoelt u dat de organisatie die subsidie aanvraagt inzichtelijk moet 
maken dat zij beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel?  
Kortom: moet bij de aanvraag al met naam en toenaam benoemd worden welke medewerker 
specifiek op welke locatie zal worden ingezet, of zit hier nog speelruimte in? 
 
ANTWOORD 
Wij bedoelen dat de organisatie die subsidie aanvraagt inzichtelijk moet maken dat zij beschikt 
over voldoende gekwalificeerd personeel. 
 

 
9. Beleidsregel passende kinderopvang: In artikel 6.1 bij eenvoud in de uitvoering staat:  “voor 

doelgroeppeuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunt u de 
volgende kosten factureren aan de gemeente: het aantal afgenomen uren X € 8,02 minus de bij 
ouders in rekening gebrachte eigen bijdrage”.  Wordt dit bedrag verhoogd naar 8,17 nu de 
belastingdienst bekend heeft gemaakt dat zij in 2020 8,17 per uur vergoeden minus de eigen 
bijdrage.  
 
ANTWOORD 
Zie antwoord vraag 5. Voor 2020 betekent dit dat dit maximale plafondtarief zal worden verhoogd 
naar € 8,17. 

 
10. Verderop in dat artikel staat: “u realiseert een kleinere groep of u biedt de aanvullende 

ondersteuning aan binnen de voorschoolse educatie groep wanneer het aantal kinderen met een 
zorgvraag te klein is om een groep rendabel te maken.” Graag ontvangen wij een toelichting op 
hoe u de financiering ziet voor  een kleinere groep of de aanvullende ondersteuning. Ook is ons 
onduidelijk wat u bedoeld met wanneer het aantal kinderen met een zorgvraag te klein is. Graag 
ontvangen wij een toelichting hierop.   



 
ANTWOORD 
De financiering voor Voorschoolse Educatie plus is in lijn met de financiering voor 
Voorschoolse Educatie en komt neer op een maximaal bedrag per kind per jaar van €3000,-, 
wanneer er op een locatie meerdere kinderen zitten met een extra ondersteuningsvraag kan 
het zijn dat de aanvrager voor deze kinderen een aparte plusgroep wil starten. Soms kan er 
wellicht andere begeleiding of ondersteuning worden ingezet. Samen met partners leren we 
hoe deze ondersteuning eruit kan zien.  
Voor buitenschoolse opvang plus ontvangt u een vergoeding van maximaal €28,25 per bezette 
kindplek per dagdeel. Het maximale subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal bezette kind-
plekken dat u in de week en op jaarbasis beschikbaar stelt binnen uw locatie.  
 

11.  Bij 7.2  staat: Bieden van ‘kinderopvang plus’ en ‘Voorschoolse educatie plus’: 
“Voor het bieden van ‘voorschoolse educatie plus’ ontvangt u een vergoeding van maximaal 
€3.000 per doelgroeppeuter per jaar.”  Is deze 3000 euro is  bovenop de 2250 voor een 
doelgroep peuter.  Waarom staat hier maximaal, Wanneer is de maximale vergoeding van 
toepassing?   
 
ANTWOORD 
Deze vergoeding komt bovenop de VE vergoeding van € 2.250. Indien een peuter in 
aanmerking komt voor de kinderopvang plus subsidie dan bedraagt dit bedrag € 3.000 per 
peuter. Om hiervoor in aanmerking te komen dient aan de genoemde voorwaarden in de 
regeling te worden voldaan. 
 

12. Het gaat om peuters met een specifieke ondersteuningsbehoefte opgenomen in een 
ontwikkelingsperspectiefplan* waarvan door de kernpartners is aangegeven dat dit 
noodzakelijk is om voorschoolse educatie te kunnen ontvangen.  Voor de individuele peuters 
met een ondersteuningsbehoefte is het haalbaar  om een OPP op te stellen en hoe ziet de 
gemeente dat voor het realiseren voor een kleinere groep, moet er dan voor alle kinderen in de 
groep een OPP opgesteld worden.  

 
ANTWOORD 
Voor alle kinderen die aanvullend op VE extra ondersteuning/begeleiding nodig hebben en 
hiervoor extra financiering ontvangen, moet een OPP worden opgesteld. 
 

13. In de beleidsregel Transitieregeling staat een fout in artikel 3 Subsidiabele activiteiten 
Het college kan voor 2019 periodieke subsidie verlenen als tegemoetkoming in de kosten die 
gepaard gaan met de omzetting van peuterspeelzaalwerk met voorschoolse educatie naar 
kinderopvang met voorschoolse educatie. Beetje slordig want dit moet 2020 zijn. 

 
ANTWOORD: 
Het jaartal 2019 is inderdaad incorrect. Het betreft het kalenderjaar 2020 en 2021. Dit zal 
worden gerectificeerd.  
 

14. Wat is de uiterste indiendatum van de regeling Subsidie transitie voorschoolse educatie 2020-
2021? 
 



ANTWOORD: 
Voor de Transitieregeling voorschoolse educatie 2020 – 2021 geldt geen uiterste 
indieningsdatum. Het is mogelijk om de aanvraag na 1 oktober 2019 in te dienen. 

 
15. Gaat de gemeente uit van start van de 16 uur opvang per 1 januari of bestaat er een 

ingroeimogelijkheid zoals in landelijk beleid is genoemd  van augustus 2020.   
 

ANTWOORD: 
We gaan uit van 16 uur voorschoolse educatie per week per 1 januari 2020. Dit is ook zo 
benoemd in de beleidsregel, onder artikel 6. Subsidiabele activiteiten. Onder 6.1. Uitvoeren 
van voorschoolse educatie, punt 1. staat benoemd dat het gaat om het bieden van minimaal 16 
uur per week voorschoolse educatie aan doelgroep peuters. Indien aanvragers zwaarwegende 
redenen hebben om (op bepaalde locaties) pas vanaf 1 augustus 16 uur voorschoolse educatie 
aan te bieden, dan verzoeken we hen dit gemotiveerd aan te geven in de aanvraag. Indien 
aanvrager geselecteerd wordt kunnen we hierover nadere afspraken maken in het 
accountoverleg. 

 
16. Welke extra eisen stelt de gemeente aan de opvang van plus kinderen in de VE? 
 

ANTWOORD: 
In artikel 6.2 zijn de aanvullende eisen van de gemeente aan de opvang van plus kinderen in 
de VE opgenomen. 

 
17. In de beleidsregel staat een vergoeding voor ‘niet KOT- niet doelgroep peuters’ van maximaal 

5 uur. Momenteel is dat 2 x 2,5 uur, waarmee niet doelgroeppeuters samen kunnen in 
gemengde groepen met doelgroeppeuters, die 4 x 2,5 uur komen. Gezien de wijziging van 10 
naar 16 uur, zullen de dagdelen die aangeboden worden, niet geïntegreerd met hele 
dagopvang, hoogstwaarschijnlijk 4 uur gaan bedragen. Voor een niet doelgroep, niet KOT 
peuter betekent dit: dat de keuze:a) deelname aan 1 dagdeel van 4 uur, of b) deelnemen aan 2 
dagdelen en een flink deel zelf bijbetalen als ouder. Wij verwachten dat veel peuters van ‘niet 
KOT- niet doelgroep peuters’ zal kiezen voor keuze A 

 
ANTWOORD: 
Het staat ondernemers vrij om een eigen inschatting te maken hoe deze uren het beste kunnen 
worden aangeboden. Ouders hebben vervolgens de keuze waar zij voor willen kiezen. In de 
beleidsregel is aangegeven dat voor 1,5 jaar maximaal 300 uren per kind in rekening kunnen 
worden gebracht bij de gemeente. Dit mag dus ook 4 uur per week zijn en dan bijv. meer 
weken per jaar of inderdaad meer uren per week, maar die komen dan voor eigen rekening van 
de ouder. 

 
  



18. Is de gemeente bereid de voorwaarde los te laten dat een dagdeel voorschoolse educatie 
minimaal 4 uur moet zijn, wanneer de houder zich formeel committeert aan de overgang naar 
de CAO Kinderopvang, ongeacht de duur van het dagdeel. 
Hierbij komt uiteraard het andere deel van de bepaling (960 uur VE in de periode van 1,5 jaar 
en maximaal 300 uur opvang voor niet-doelgroeppeuters van ouders zonder recht op 
kinderopvangtoeslag) niet in het geding. 
ANTWOORD: 
In artikel 6. Subsidiabele activiteiten is aangegeven dat doelgroeppeuters in een periode van 
1,5 jaar 960 uur voorschoolse educatie ontvangen. Dit wordt per jaar verdeeld over minimaal 
16 uur per week, met een minimum van 4 en een maximum van 6 uur per dag in minimaal 3 
dagdelen voor een periode van minimaal 40 weken. 
De gemeente houdt hieraan vast en wijkt niet af van deze eis.    
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