
 
 
 
 
 

FAQ over passende kinderopvang: voorschoolse educatie en 
‘kinderopvang plus’ 
 

1. De aanvraag 
 

Kan ik één plan van aanpak indienen voor meerdere subsidies? 
Ja, dat is mogelijk. Houd in uw plan van aanpak en begroting rekening met het volgende: 
 

• Maak duidelijk onderscheid tussen de verschillende subsidies 
• Beschrijf hoe u voldoet aan de eisen en verplichtingen per subsidie 
• Lever per subsidie die u aanvraagt de juiste documenten aan (staan vermeld in de 

beleidsregel) 
• Let erop dat uw aanvraag volledig is 

Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen? 
Tot en met 15 augustus 2019 23.59 uur. Indien met deze aanvragen het subsidieplafond wordt bereikt 
kunnen geen nieuwe aanvragen meer in behandeling worden genomen. Aanvragen die later 
binnenkomen dan 15 augustus kunnen enkel in behandeling worden genomen wanneer er nog 
subsidie beschikbaar is. Deze worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  
 

Wanneer wordt duidelijk of ik subsidie krijg? 
We maken uiterlijk 1 oktober 2019 bekend wie subsidie krijgt. Als u subsidie krijgt, ontvangt u een 
verleningsbeschikking. Ontvangt u geen subsidie, dan krijgt u een afwijzing. Hebt u een aanvraag 
ingediend voor meerdere subsidies? Dan ontvangt u per subsidie een afwijzing of 
verleningsbeschikking.  

Hoe verloopt de beoordeling? 
Een ambtelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Zij adviseren het College van burgemeester en 
wethouders wie subsidie krijgt. Deze beoordeling vindt plaats vanaf 16 augustus 2019. Aanvragen 
worden op inhoud beoordeeld volgens een puntensysteem. Dit systeem is beschreven in beleidsregel 
artikel 10.  

Kan ik nog aanvullende informatie sturen om mijn aanvraag compleet te maken? 
Als er documenten of informatie ontbreken, krijgt u bericht van het subsidiebureau. U krijgt dan vijf 
werkdagen de tijd om de aanvraag compleet te maken.  

Welke informatie moet ik aanleveren voor social return?  
Dit vindt u op deze pagina: https://www.utrecht.nl/werk-en-inkomen/aan-het-werk/social-return/. 
Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met het subsidiebureau via subsidie@utrecht.nl  
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De aanvraag voor de subsidie ‘uitvoeren van voorschoolse educatie’ 

 

Mag ik de subsidie ‘uitvoeren van voorschoolse educatie’ aanvragen voor een locatie waar ik nog geen 
voorschoolse educatie aanbied, maar waar ik wel per 1 januari 2020 wil gaan starten? 
Ja, dit is mogelijk. Let op: de locatie moet voldoen aan de gestelde eisen. U vindt dit in ‘eisen aan de 
aanvrager (artikel 4)’. Ook moet de locatie voldoen aan de volgende eisen: 
 

• Wet Kinderopvang. Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0017017/2019-01-01  
• Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Zie 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027961/2019-02-09  
• Eisen en verplichtingen van de subsidieregeling (artikel 6, lid 1).  

Waarom moet ik een prognoseformulier opvragen bij het subsidiebureau van de gemeente en 
meesturen met mijn aanvraag? 
Wij willen de aanvragen goed met elkaar vergelijken. Daarom ontvangen wij graag op dezelfde manier 
de volgende informatie over het aantal: 
 

• Niet-doelgroeppeuters 
• Doelgroeppeuters 
• Niet-doelgroeppeuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag 

 
Vult u hiervoor ons format in, op te vragen via subsidie@utrecht.nl.  
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2. Financiën 
 

2.1 De subsidie ‘uitvoeren van voorschoolse educatie’ 
 

Waarom is er geen subsidie per groep voor voorschoolse educatie? 
We hebben gekozen voor een bedrag per kind met een risico op taalachterstand. Dit hebben we 
omschreven in de ‘Nota voorschoolse educatie 2020 – 2023’. Ons uitganspunt is hierbij ‘eenvoud’ en 
‘inzetten op de kinderen die het nodig hebben’.  

Waarom is de subsidie ‘uitvoeren van voorschoolse educatie’ voor 4 jaar?  
We willen kinderopvangorganisaties graag continuïteit en financiële zekerheid bieden de komende vier 
jaar. Zo zorgen we ervoor dat we samen goede kwaliteit geven aan de doelgroeppeuters. Daarom 
hebben we ervoor gekozen om de subsidie ‘uitvoeren van voorschoolse educatie’ voor vier jaar te 
geven.   

Waarom is de subsidie voor ‘kinderopvang plus’ voor 1 jaar? 
De subsidie ‘kinderopvang plus’ is een nieuwe regeling. We kiezen ervoor om deze voor 1 jaar te 
geven. We willen samen met de partners jaarlijks kijken welke aanpassingen nodig zijn. Zo zorgen we 
ervoor dat de subsidie goed wordt gebruikt voor peuters van 4-12 jaar met ondersteuningsaanvraag. 

Hoe is het bedrag per doelgroeppeuter opgebouwd?  
De berekening is gebaseerd op 50 procent hbo inzet en 50 procent mbo+ inzet. Ook hebben we 
rekening gehouden met taakuren van ouderbetrokkenheid, vroegsignalering en doorverwijzing en 
inzet op een vloeiende overgang naar het primair onderwijs.  

Als ik meer dan 50 procent van de dagdelen hbo/mbo+ geschoold personeel op de groep heb staan, 
krijg ik daar dan een vergoeding voor? 
Ja, u krijgt hier een vergoeding voor. U geeft dit bij de kwartaalgesprekken met de gemeente aan. Ook 
is het belangrijk dat u dit kunt aantonen. U wordt hiervoor achteraf gecompenseerd.  

Hoe is het bedrag voor niet-doelgroeppeuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag van 
de belastingdienst berekend? 
Voor deze peuters vergoedt de gemeente 300 uur per anderhalf jaar. We betalen het vastgestelde 
landelijke maximale uurtarief van de Belastingdienst. In 2019 is dit bedrag € 8,02 per uur. Deze uren 
moeten over minimaal 40 weken per jaar worden aangeboden. 

Waarom moet ik de kosten voor peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag apart 
factureren aan de gemeente en maken deze geen onderdeel uit van de subsidie? 
We maken gebruik van de landelijke ouderbijdrage tabel. Daarom hebben we een verschil gemaakt 
tussen de exploitatiekosten en kosten voor voorschoolse educatie. De subsidie is alleen bedoeld voor 
de voorschoolse educatie. We houden hierbij geen rekening of ouders in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag. Voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag vergoeden 
we de exploitatiekosten.  
 



 
 
 
 
 
Mag mijn organisatie zelf het uurtarief bepalen? 
Ja, organisaties bepalen zelf het uurtarief. Wij betalen het vastgestelde landelijke maximale uurtarief 
van de Belastingdienst. In 2019 is dit bedrag € 8,02 per uur.  Behalve de inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage betalen ouders ook de meerkosten boven het vastgestelde uurtarief.  

Mag ik de Utrechtse oudertabel gebruiken voor het vaststellen van de ouderbijdrage? 
Nee, we gebruiken de Utrechtse oudertabel niet langer. Alle aanbieders van voorschoolse educatie 
maken gebruik van de landelijke ouderbijdragetabel van de Belastingdienst.  

Moeten ouders kinderopvangtoeslag aanvragen? 
Dat is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Hiermee krijgen ouders een vergoeding voor de 
kosten van kinderopvang. En hiermee dus ook voor de voorschoolse educatie.  

Ben ik als aanbieder verplicht ouders te attenderen en te ondersteunen bij de aanvraag voor 
kinderopvangtoeslag? 
Ja, u bent als aanbieder verplicht om ouders hierop te wijzen en bij de aanvraag te helpen.  
 

  



 
 
 
 
 

3. Kwaliteit 
 

3.1 De subsidie ‘uitvoeren van voorschoolse educatie’ 
 

Zijn de opleidingseisen voor invalkrachten hetzelfde als voor vaste medewerkers op een VE groep? 
Alle medewerkers die op een voorschoolse educatiegroep staan, moeten VE gecertificeerd zijn. Ook 
moeten ze aanvullende scholing hebben gevolgd. Dit geldt ook voor invalkrachten. Hier mag van 
afgeweken worden onder de volgende voorwaarden: 
 

• Als een van de twee beroepskrachten die voor de groep staat een opleiding is gestart voor VE 
kwalificatie. We hebben hiervoor bewijsstukken nodig. In het bewijsstuk moet de startdatum 
van de opleiding staan. De einddatum en de duur van de opleiding. 

• Als deze persoon die de opleiding is gestart, voldoet aan de overige kwalificatie eisen. Zie de 
Kamerbrief ‘Wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie op het gebied 
van het inzetten van beroepskrachten in de voorschoolse educatie’. 

• Deze situatie niet langer duurt dan de duur van de VE-opleiding.  
 
Zie voor meer informatie de Kamerbrief van Arie Slob van 7 maart 2018. De Kamerbrief heet: 
‘Wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie op het gebied van het inzetten van 
beroepskrachten in de voorschoolse educatie’. 

Welke eisen stelt de gemeente aan mijn basis zorgstructuur? 
Onze eisen sluiten aan bij de wet IKK. Aanvullend vragen wij onze aanbieders om samen met partners 
een duurzame en doorlopende ondersteuningsstructuur voor 0-6 jaar te bieden en zich actief in te 
zetten voor het verder versterken van deze samenwerking. Zie ook 
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk  

Hoe weet Team Toeleiding van de gemeente naar welke aanbieder zij ouders moeten verwijzen?  
Team Toeleiding van de gemeente is op de hoogte van het aantal aanbieders in de stad en waar 
voorschoolse educatie wordt aangeboden. Team toeleiding informeert ouders over dit aanbod. Op 
basis hiervan kunnen ouders een eigen keuze maken. 

Wat zijn de afspraken omtrent warme overdracht naar het basisonderwijs/passend onderwijs? 
De gemeente heeft samen met professionals hiervoor uitgangspunten opgeschreven. Deze vind je in 
het Utrechts Kwaliteits Kader (UKK). Zo zorgen we voor een warme overdracht naar het basisonderwijs. 
We gaan ervan uit dat voorschoolse educatie aanbieders het UKK als uitgangspunt nemen. Meer 
informatie vind je hier http://www.nuvoorlaterutrecht.nl/uploads/files/1506950369PCOU%20-
%20Brochure%20UKK%20digitaal-RQ.pdf  

Zijn er regels of richtlijnen voor de inzet van de taakuren? 
In de kostprijs is rekening gehouden met taakuren voor ouderbetrokkenheid, vroegsignalering en 
doorverwijzing en een vloeiende overgang naar het primair onderwijs. Hoe die uren ingezet worden is 
aan de aanbieder. In de kwartaalgesprekken met de gemeente is de inzet onderwerp van gesprek en 
wordt de inzet gemonitord. Ook zullen wij aan ketenpartners vragen hoe zij de inzet ervaren.  

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/ikk
http://www.nuvoorlaterutrecht.nl/uploads/files/1506950369PCOU%20-%20Brochure%20UKK%20digitaal-RQ.pdf
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Waarom wordt het schoolbestuur gevraagd om een inhoudelijke motivatie voor samenwerking? 
Als de aanbieder ervoor kiest om een schoollokaal te gebruiken voor voorschoolse educatie, willen we 
graag een motivatie ontvangen van het schoolbestuur van de school. We willen graag weten of de 
samenwerking tussen de school en de aanbieder met de juiste argumenten tot stand is gekomen.  

Wat wordt verstaan onder een goede spreiding van voorschoolse educatie over de stad? 
Het is een wettelijke taak van de gemeente om te zorgen dat voorschoolse educatie verspreid wordt 
aangeboden. Dat betekent dat ook in wijken met minder kinderen met een risico op taalachterstand 
een aanbod van voorschoolse educatie moet zijn. Aanbieders die hier rekening mee houden, krijgen 
een hogere score in de beoordeling van de aanvraag. 

Wat houdt het platform in waar aanbieders van voorschoolse educatie in dienen te participeren? 
We willen graag met de aanbieders van voorschoolse educatie in de stad praten over zaken als 
kwaliteit en spreiding. Dit gaan we doen in een platform. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor een 
goede voorschoolse educatie in de stad. 
  
  



 
 
 
 
 

Deel 2: de aanvraag voor de subsidie ‘kinderopvang plus’ 
 

1.2 De aanvraag voor de subsidie ‘kinderopvang plus’ 
 

Wat is ‘kinderopvang plus’? 
‘kinderopvang plus’ is bedoeld om kinderen met een zorg- of ondersteuningsvraag een passende plek 
te bieden binnen de reguliere kinderopvang. Dit kan voorschoolse educatie zijn of buitenschoolse 
opvang. We stellen zo meer ruimte beschikbaar per kind. Voor het bieden van ‘kinderopvang plus’ zijn 
er twee mogelijkheden:  

1. In aansluiting op ‘voorschoolse educatie plus’  

2. In aansluiting op reguliere buitenschoolse opvang 

Wat is ‘voorschoolse educatie plus’ en wanneer kan ik ‘voorschoolse educatie plus’ aanvragen? 
‘Voorschoolse educatie plus’ is bedoeld als aanvulling op de voorschool voor kinderen die naast een 
risico op taalachterstand ook een zorgvraag hebben. U kunt subsidie voor ‘voorschoolse educatie plus’ 
alleen aanvragen als u ook voorschoolse educatie aanbiedt. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat er 
op uw locatie kinderen zijn die naast een risico op een taalachterstand ook een zorgvraag hebben, en 
dat u deze kinderen een passende plek wil bieden. 

Wat is ‘buitenschoolse opvang plus’ en wanneer kan ik buitenschoolse opvang plus aanvragen? 
‘Buitenschoolse opvang plus’ is buitenschoolse opvang voor kinderen met een ondersteuningsvraag op 
het gebied van zorg. U kunt subsidie voor ‘buitenschoolse opvang plus’ aanvragen indien u opvang wil 
bieden aan deze doelgroep en verwacht dat daar in uw wijk/buurt veel vraag naar is. 

Wat wordt verstaan onder kinderen met een ‘ondersteuningsvraag’? 
De subsidieregeling ‘kinderopvang plus’ is bedoeld voor kinderen die het niet redden binnen een 
gewone groep. Het gaat om kinderen die naast risico op taalachterstand ook een zorgvraag hebben. 
Of in het gedrag zich anders gedragen. Voor buitenschoolse opvang (BSO) plus gaat het om kinderen 
die niet terecht kunnen binnen de gewone BSO. Voor beide doelgroepen geldt dat het kan komen door 
gedragsproblemen. Zowel externaliserend als internaliserend of door het (vermoeden van) een 
ontwikkelingsachterstand.  

Wanneer komen kinderen in aanmerking voor ‘kinderopvang plus’? 
Kinderen komen in aanmerking voor ‘kinderopvang plus’ wanneer professionals de inschatting maken 
dat zij meer ondersteuning nodig hebben dan kan worden geboden binnen de gewone setting. We 
hebben er bewust voor gekozen om géen diagnose voorliggend te laten zijn aan de groep. 
Professionals van het buurtteam of de JGZ moeten hierin een afweging maken. Zij moeten dit goed 
kunnen onderbouwen waarom een kind binnen de reguliere VE/BSO niet terecht kan. Samen met 
partijen leren we de aankomende tijd voor welke doelgroep deze regeling ten goede komt en voor 
welke niet.  
 



 
 
 
 
 
Kan ik de subsidie ‘kinderopvang plus’ voor een locatie aanvragen als ik daar geen voorschoolse 
educatie aanbied? 
Ja, dat kan. Op voorwaarde dat u wel buitenschoolse opvang aanbiedt. U kunt dus 'kinderopvang plus' 
aanvragen als u een kinderopvanglocatie wilt met buitenschoolse opvang en/of voorschoolse educatie. 
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