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Om hoeveel locaties gaat het in Amsterdam?
• Aantal kinderdagverblijven: 527
• Waarvan 261 voorschoollocaties (halve en hele
dagopvang)
• Verdeeld over 8 grotere VVE aanbieders en 37
kleine VVE aanbieders
• 51 VVE locaties bij de 37 kleine aanbieders
• 210 VVE locaties bij de overige acht aanbieders
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Amsterdam in cijfers
5.000 peuters van 2 tot 2,5 jaar
13.000 peuters van 2,5 tot 4 jaar

2,5 – 4 jaar

Doelgroep (25%)

Niet-doelgroep
(75%)

Kinderopvangtoeslag
(70%)

2.250

6.750

Geen toeslag (30%)

1.000

3.000

Totaal

3.250

9.750

Circa 3.250 peuters (25%) van 2,5 tot 4 jaar hebben een voorschoolindicatie, daarvan gaat ruim 70% naar de
voorschool
Totaal gaan circa 7.500 peuters van 2 tot 4 jaar naar de voorschool: 2.500 doelgroep, 5.000 niet-doelgroep.

Criteria voor doelgroep indicatie
➢ Opleidingsniveau ouders

➢ Taalrijke omgeving
➢ Laag inkomen, schuldenproblematiek
➢ Maatwerk
➢ Tweetaligheid is geen criterium
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Voorschoolse educatie in Amsterdam
Amsterdam heeft een helderde visie op kinderopvang en voorschoolse educatie:
Amsterdam staat voor:
•
•
•
•

Gelijke kansen voor alle kinderen voor een goede start op school
Kinderen komen elkaar vanaf jonge leeftijd tegen
Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling
Enkel goede en zeer goede kinderopvanglocaties worden voorschool

Ambitie van de gemeente Amsterdam

Wat betekent dit?

•
•
•
•
•
•

Zo min mogelijk onderscheid tussen doelgroep en niet doelgroep kind
Gemengde groepen (werkende en niet werkende ouders)
Breed voorschools-aanbod (halve en hele dagopvang)
Vroegsignalering en extra ondersteuning voor alle kinderen die dit nodig hebben
Wegnemen van drempels voor ouders om hun kind te laten deelnemen
Ontwikkelaanbod voor kinderen die extra zorg nodig hebben

De Amsterdamse peutervoorziening
Om de ambitie te bereiken wil Amsterdam:

- Het bereik van peuters op de voorschool verhogen
- Het voorschoolaanbod in de stad vergroten
De Amsterdamse peutervoorziening:

- Is toegankelijk voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar
- Voorschoolplus groepen en groepen voorschool in MOC’s
- Voor 640 uur per jaar
- Kwaliteitsprofiel gericht op ontwikkelingsstimulering in een rijke speelleeromgeving

- Stimuleert hoge ouderbetrokkenheid
- Heeft een doorgaande leerlijn met het basisonderwijs
Samenwerking met de basisschool
- VVE-coördinator zorgt voor goede doorlopende leerlijn en overdracht van zowel doelgroep- en zorgkinderen
(school vraagt subsidie aan)
- Gebruik van dezelfde methodiek is geen vereiste

Hoe stuurt Amsterdam op goede kwaliteit (in de voorschool)? 1
Voorwaarden
•

Enkel locaties van goede kwaliteit komen in aanmerking voor voorschoolse educatie (groen en geel
risicoprofiel)

•

Amsterdam heeft enkele aanvullende eisen opgesteld ten aanzien van VVE (aanvullend op besluit kwaliteit
voorschoolse educatie), deze eisen worden jaarlijks door de inspectie kinderopvang getoetst bij alle
voorscholen.
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Wat zijn de aanvullende kwaliteitseisen?
• 2F niveau voor schrijven (op aanvulling op wettelijke taaleisen voor lezen en spreken)
• Hbo’er op de groep (16 uur per week) of als coach (2 uur per week per groep) (na afronding van de verplichte
opleiding ‘HBO’er op de voorschool)
• Startbekwame pedagogisch medewerkers. Dat betekent dat zij de basistraining VVE hebben afgerond : 12
dagdelen theorie met praktijk coaching (niet alleen theoriecertificaat)
• Pedagogische visie (en handelen) van spelend leren en ontdekken in rijke betekenisvolle speelleeromgeving
• Medewerkers kunnen vroegsignaleren, zorgcoördinatie en aansluiting op zorgstructuur
• Gemeentelijk beleid ouderbetrokkenheid
• Gemeentelijke afspraken overdracht kindgegevens voorschool>onderwijs
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Hoe stuurt Amsterdam op goede kwaliteit (in de voorschool)? 2
Instrumenten
•

Profiel Jonge kindvoorziening. Een kwaliteitskader opgesteld door aanbieders ve, deskundigen uit het
werkveld en gemeente. Het profiel bestaat niet uit regels en randvoorwaarden, maar kwaliteitsnormen,
doelen en ambities. Stimulerend toezicht.

•

Aanvullende kwaliteitsonderzoeken door inspectie kinderopvang Amsterdam (op afspraak, jaarlijks +/- 30%
van de locatie)

•

Jaarlijks organisatiegesprek door inspectie kinderopvang bij de grotere voorschoolaanbieders
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Hoe stuurt Amsterdam op goede kwaliteit (in de voorschool)? 3
Gemeentelijk Accounthouderschap
Accounthouders voeren kwartaalgesprekken over voortgang subsidiabele activiteiten (op basis van input van
inspectie kinderopvang)
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Wat financieren we in de kwaliteitssubsidie?
De gemeente investeert in kwaliteit door middel van een kwaliteitssubsidie per groep met ophogingsubsidie
afhankelijk van aantal deelnemende (doelgroep) kinderen :
• Taakuren voor uitvoering voorschoolse educatie en afstemming met de vroegschool (8-10 uur per week per
groep).
• Inrichting van de organisatie op voorschoolse educatie (o.a. visie-ontwikkeling).
• Materialen en activiteiten voor voorschoolse educatie (licenties voor vve-programma en kindvolgysteem, ook
spelmaterialen).
• Permanente educatie van de beroepskrachten voorschoolse educatie. Bestaande medewerkers
• De inzet van een hbo’er in de voorschool om de kwaliteit van voorschoolse educatie te verhogen en te borgen.
• De inzet van zorgcoördinatie.

• Een beredeneerd aanbod van ontwikkelingsgerichte-activiteiten om ouderbetrokkenheid op de voorschool en
thuis te stimuleren.
Voorschools aanbod (jaarlijkse subsidie)

• Opstartsubsidie ter voorbereiding op uitvoering voorschoolse educatie: € 8.500 per groep
• Subsidie voor uitvoering voorschoolse educatie: € 27.175 - € 70.330 per groep

Tarievenblad
Kwaliteitssubsidie in categorieën

Opplussen aantal doelgroeppeuters

Categorie

Aantal doelgroeppeuters per
groep

Bedrag per
groep in 2020

Categorie

Aantal doelgroeppeuters
per groep

Bedrag per
groep in 2020

categorie 1

<8

0

categorie 1

0-4

0

categorie 2

8-9

17.000

categorie 2

5-8

4.780

categorie 3

9-12

22.500

categorie 3

9-12

9.320

categorie 4

13-16

28.000

categorie 4

13-16

14.020

categorie 5

17-20

33.500

categorie 5

17-20

18.720

categorie 6

21-24

39.000

categorie 6

21-24

23.470

categorie 7

>25

44.500

categorie 7

>25

28.120
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Wat zijn de kosten om toegankelijkheid te verhogen?
Toegankelijkheid (periodiek factureren)
• Individuele kindplaatsen voor kinderen zonder recht op kinderopvangtoeslag (max. 640 uur x € 8,02)
• Is het aantal uren kinderopvangtoeslag niet voldoende dan vult Amsterdam dit aan tot 640 uur
• Meerkosten tot € 8,52 (max. 640 uur) voor doelgroepkinderen en lage inkomens = 120% van minimumloon
(max. 640 uur x €0 ,50)
Werk en Inkomen:
• Tegemoetkoming voor ouders met een laag inkomen – Scholierenvergoeding Voorschool: € 250,- per kind per
jaar
Zorg
• Aan kinderen die extra zorg nodig hebben wordt ook voorschoolse educatie geboden
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Ontwikkelaanbod voor kinderen die extra zorg nodig hebben
Voorschoolplus-groepen:
een kleinere groep, met tien kinderen. Kinderen worden hiervoor gescreend door een medewerker van het ouder en kindteam.
Voor alle kinderen een handelingsplan. Ook is een Ouder en kindadviseur betrokken bij de groep. Een groot deel van de
kinderen stroomt door naar het regulier basisonderwijs.
Diagnose/analysegroepen:

groepen die gevestigd zijn in een Medisch orthopedagogisch centrum (MOC). Het gaat om een combinatie van zorg en
ontwikkelaanbod. Het MOC biedt analyse en behandeling voor kinderen waar veel zorg over is en waarbij nog onduidelijk is
wat er precies aan de hand is. Voorschoolaanbieder biedt vve. Kinderen stromen in vanuit de kinderopvang.
Groep bij een AZC:

gericht op de optimale ontwikkeling van peuters van asielzoekerspeuters dan wel een voorbereiding hierop. Ouders worden
hier nadrukkelijk in meegenomen. Het aanbod vooral ter voorbereiding op de voorschool. Kinderen die nieuw binnenkomen
kunnen wennen en in een normaal dagritme komen. Het aanbod wordt bepaald door de instroom van nieuwe kinderen, zowel
in aantal als in de zorgbehoefte van deze kinderen.
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Hoe geeft Amsterdam invulling aan 640 uur voorschoolse educatie?
• Amsterdam schrijft niet voor hoe het aanbod per week moet zijn, maar vraagt wel dat 640 uur op
jaarbasis moet kunnen worden afgenomen
• Hierdoor zijn meerdere modellen door aanbieders ontwikkeld
(uitbreiding weken openstelling of uitbreiding uren per dag)
• Effectief aanbod nooit meer dan zes uur per dag
• Spanning tussen aanbod en aantal uur dat ouders afnemen: Om mee te tellen voor de
kwaliteitssubsidie moet een kind minimaal 10 uur per week verspreid over minstens twee dagen
deelnemen
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