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METING 2 MEI/JUNI 2021: RESULTATEN GEMEENTEN

- Vier metingen tussen 2019 en 2023.

- Vragenlijst voor gemeenten en kinderopvangaanbieders.

- Enkele resultaten op basis van 226 gemeenten (64%).

AANBOD VAN 960  UUR VE VOOR DOELGROEPPEUTERS

VORMGEVING URENUITBREIDING VOORSCH O O LSE EDUCAT IE

Gemeentebreed 960 uur ve in vrijwel alle gemeenten (op 2 na).

Vorm is meestal 16 uur per week, 4 dagdelen van 4 uur (88%)

Startleeftijd van aanbod ve is is meestal op 2,5 jaar. Kleine helft van de 

gemeenten start eerder.

(ON)BEDOELDE EFFECTEN URENUITBREIDING VOLGENS GEMEENTEN

                      78% zegt dat de kwaliteit van het aanbod voor doelgroeppeuters gelijk is gebleven. 

                       51% zegt dat de kosten voor ouders van doelgroeppeuters gelijk zijn gebleven. Bij 42% zijn deze 

                       gestegen. 

                       83% zegt dat het bereik van doelgroeppeuters gelijk is gebleven.                                



INVOERING VAN DE PEDAGOGISCH

BELEIDSMEDEWERKER IN DE VE

Gemeenten benoemen de fase van invoering als volgt:

33% van de gemeenten subsidieert op dit moment 

al één of meerdere pedagogisch beleids-

medewerkers in de ve die worden ingezet volgens 

de eisen per 1 januari 2022.

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

1) Geen ondersteuning nodig (58%).

2) Op het gebied van bijdragen aan kwaliteits-verbetering bij de ve (27%).

3) Op het gebied van rol, taken en werkzaamheden (19%).
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SUBSIDIËRING VAN VE

€  9 ,85

GEMIDDELD UURTARIEF VE

Het uurtarief* voor ve dat de gemeente

hanteert is gemiddeld € 9,85 per uur.

Laagste uurtarief: € 6,46.

Hoogste uurtarief € 15,00. 

*Hier bestaat variatie doordat gemeenten subsidiering van ve niet alleen via het uurtarief doen, maar dat

soms ook via aanvullende subsidies doen (bijv. voor professionalisering)

INZET VAN MIDDELEN VOOR GEMEENTELIJK

ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID
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In totaal geeft een kwart van de gemeenten aan dat ze de volle 100 procent

van de specifieke uitkering gebruiken voor ve-aanbod.

De gemeenten zetten ook andere middelen in voor goab, namelijk: 

peutermiddelen/Asschermiddelen (67%) algemene middelen (39%) 


