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Vragen met betrekking tot de harmonisatie wet peuteropvang 

 
Blij te vernemen dat de Peuterspeelzaal de Stampertjes tot 2018 uit de financiële problemen is. 

Het probleem dat hieraan ten grondslag ligt is dat de ouderbijdrage voor peuteronderwijs laag blijft 

of gratis zou moeten zijn voor 2 dagdelen per week, zoals nu ook geregeld is in Amsterdam. 

Gebeurt dit niet dan blijven kinderen van ouders met minder te besteden thuis en raken zij op 

vroege leeftijd al op achterstand. De gedachte hierachter is dat er gelijke kansen zijn voor ieder kind, 

ongeacht de sociaal- economische situatie van de ouders. 

 
Per 1-1-12018 treedt de Harmonisatiewet in werking. 

De Harmonisatiewet beoogt dat peuterspeelzalen en kinderopvang beiden onder de noemer 

kinderopvang doorgaan om een professionele zachte landing richting het basisonderwijs voor ieder 

kind te borgen. 

Een intentie die wij, als PvdA, onderschrijven. 

 
1. Hoever is het college met de voorbereiding van de implementatie van de Harmonisatiewet. 

 
Er zijn scenario’s beschreven en er is een stappenplan gemaakt voor de implementatie van de 

nieuwe wetgeving. Dit plan is globaal onder te verdelen in een aantal fases. Fase 1 is het in kaart 

brengen van de situatie, zowel kwalitatief als kwantitatief. Fase 2 is het gezamenlijk bepalen van de 

visie op de voorschoolse voorzieningen m.b.t. de nieuwe wetgeving en het uitwerken van mogelijke 

scenario’s. In de derde fase zal een scenario worden gekozen en geïmplementeerd. 

Fase 1 is gestart, fase 2 volgt in april en mei, zodat voor de zomer een implementatieplan kan 
worden opgesteld. De implementatie volgt dan in de periode augustus tot en met december. 

 
2. Wat zijn de gevolgen van de invoering van de wet voor Gooise Meren, voor zover nu te overzien 
obv het wetsvoorstel? 

 
Peuterspeelzalen zijn straks geen aparte voorzieningen meer, maar worden per 1-1-2018 zogeheten 

peuteropvang. Dat betekent dat zij straks aan dezelfde eisen moeten voldoen als de huidige 

kinderopvang. 

 
Een aantal eisen die nu nog niet gelden voor de peuterspeelzalen, zoals het vierogenprincipe, een 

verplicht opleidingsplan en het opstellen van een schriftelijke overeenkomst tussen houder en ouder 



gaan straks ook gelden voor de huidige peuterspeelzalen. Aan een deel van deze eisen wordt in 

Gooise Meren al voldaan, aan een deel nog niet. De peuterspeelzalen zullen dus op een aantal 

punten moeten aanpassen en ook het gemeentelijke toezicht en handhaving moeten worden 

aangepast. 

 
Vrijwilligers mogen niet meer formatief worden ingezet; stagiaires beperkt. In Gooise Meren is een 

peuterspeelzaal die vrijwilligers formatief op een groep hebben staan. 

 
Het taalniveau van alle leidsters moeten omhoog. De gemeente is verantwoordelijk voor de VVE. 

Voor de gemeente betekent dit dat wij verplicht zijn om onze pedagogisch medewerkers in de VVE 

te toetsen en indien nodig bij te laten scholen. 

 
Verder betekent het dat ouders met recht op kinderopvangtoeslag straks bij beide voorzieningen 

terecht kunnen en dit heeft gevolgen voor de subsidieverlening. Die is per 2018 alleen nog bestemd 

ten behoeve van zogenaamde éénverdieners en niet-werkende ouders. De gemeente blijft 

verantwoordelijk voor VVE. 

 
3. Voorziet het college gevolgen voor de uitvoering van de kinderopvang/ 

jeugdzorg/jeugdhulpverlening van deze wet, welke gevolgen en heeft het college alternatieven? 

 
Voor de uitvoering van de kinderopvang zal de nieuwe wetgeving niet veel gevolgen hebben. 


