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Inleiding 

Het ministerie van OCW heeft Sardes en Oberon gevraagd een peiling te doen onder 

gemeenten en ve-aanbieders over het verloop van de invoering van 960 uur voorschoolse 

educatie (ve) per 1 augustus 2020. Mogelijk zijn de corona-uitbraak en de getroffen 

maatregelen in de periode van 16 maart tot 11 mei 2020 van invloed op het 

implementatieproces.  

 

OCW wil in beeld krijgen bij hoeveel gemeenten en ve-aanbieders de urenuitbreiding op 1 

augustus 2020 niet gaat lukken en wanneer zij verwachten dat dit wel gaat lukken. Ook wil het 

ministerie zicht op krijgen wat de redenen zijn waardoor ze vertraging oplopen. OCW is daarbij 

geïnteresseerd in redenen die te maken hebben met de corona-uitbraak, maar ook in andere 

redenen die voor vertraging van het implementatieproces kunnen zorgen. 

 

Dit vraagstuk is daarmee een vervolg op de eerste meting van de Monitor Implementatie en 

besteding van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (2019-2021), welke in het najaar 

van 2019 door Sardes en Oberon is gedaan. De monitor wordt in opdracht van OCW en onder 

regie van het NRO uitgevoerd. 

 

Voor deze vervolgmeting hebben we gelijktijdig een peiling gedaan onder een groep 

gemeenten en onder een groep ve-aanbieders, gelijk we dat gedaan hebben bij de eerste 

meting van de genoemde monitor. Toen is in september / oktober 2019 nagegaan hoever 

gemeenten en ve-aanbieders zijn gevorderd met de implementatie van 960 uur ve voor 

doelgroeppeuters. 

 

Voor deze peiling hebben we alleen de gemeenten en ve-aanbieders benaderd die aan de 

eerste meting hebben meegedaan. Dat zijn groepen die een adequate afspiegeling zijn van 

respectievelijk de populatie gemeenten en populatie ve-aanbieders. Van hen is bekend in 

welke fase van implementatie ze zitten. Alleen gemeenten en ve-aanbieders die destijds 

aangaven nog geen 960 uur ve te hebben, en dit per 1 januari of uiterlijk 1 augustus 2020 te 

willen realiseren, zijn benaderd voor deze vervolgmeting.  

 

De uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst is op woensdag 20 mei verstuurd. 

Gemeenten en ve-aanbieders hebben t/m vrijdag 29 mei de mogelijkheid gekregen om de 

vragenlijst in te vullen. In de tussenliggende invulperiode is een reminder verstuurd. In deze 

fase van de coronamaatregelen was de kinderdagopvang en ook de kortdurende peuteropvang 

(de kinderopvangtypen waar ve wordt geboden) en gastouderopvang weer volledig open 

(sinds 11 mei), de buitenschoolse opvang en het basisonderwijs waren gedeeltelijk open (sinds 

8 juni volledige openstelling). 

 

Op basis van de bij ons beschikbare (populatie)bestanden van gemeenten en ve-aanbieders 

(zoals gebruikt bij de eerste meting van de monitor) hebben we de gemeenten en ve-
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aanbieders geselecteerd die in september / oktober 2019 nog geen 960 uur ve hadden. We 

hebben één beknopte vragenlijst uitgezet die door de contactpersonen van gemeenten en ve-

aanbieders kon worden ingevuld. De invoering van 960 uur ve is immers een intensief proces 

waarin gemeenten en ve-aanbieders samen optrekken, en zeker in deze bijzondere tijden 

zullen ze elkaar goed op de hoogte houden, zo mag worden verwacht. Vanwege het regelen 

van noodopvang en opvang voor kwetsbare kinderen in coronatijd denken we dat ze goed 

zicht hebben op elkaars situatie. Gemeenten kunnen waarschijnlijk iets zeggen over de eigen 

situatie én de situatie bij de ve-aanbieders, en omgekeerd. 
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1. Stand van zaken invoering 960 uur voorschoolse 

educatie 

Hoe verloopt de invoering van 960 uur voorschoolse educatie (ve) bij gemeenten en ve-

aanbieders? De wettelijke invoeringsdatum is 1 augustus 2020. Bij de eerste meting van de 

Monitor Implementatie en besteding van GOAB (najaar 2019) gaven de gemeenten en ve-

aanbieders uit deze peiling aan nog geen 960 uur ve voor doelgroeppeuters te hebben. Zijn er 

vorderingen gemaakt? Eerst worden de resultaten van de gemeenten gepresenteerd 

(paragraaf 1.1.), gevolgd voor de bevindingen van de ve-aanbieders (paragraaf 1.2). 

 

N.B. We hebben hierbij de gegevens van de groep gemeenten en ve-aanbieders die het 

urenaanbod al had uitgebreid samengenomen met de nieuwe gegevens. De gepresenteerde 

non-respons heeft betrekking op de voorliggende peiling. We presenteren de non-respons 

apart, omdat in het ergste geval deze gemeenten en ve-aanbieders per 1 augustus 2020 geen 

960 uur ve voor doelgroeppeuters hebben. Weglating van de non-respons kan mogelijk een te 

rooskleurig beeld geven. 

1.1 Gemeenten 

 

Aan de peiling hebben 201 van de 251 benaderde gemeentes meegedaan. Dit is een positieve 

respons van 80%. In onderstaande tabel is te zien in hoeverre het hen lukt om op tijd klaar te 

zijn met de invoering van 960 uur ve. De 18 gemeenten (7%) die in de eerste meting aangaven 

al 960 uur ve te hebben ingevoerd, zijn in deze tabel meegenomen. 

 
Tabel 1.1.1: Invoeringsdatum 960 uur ve volgens gemeenten, uitgesplitst naar gemeentegrootte (n=269) 

Gemeentegrootte G4 G40 G-overig Totaal 

We hebben inmiddels 960 uur VE voor 

doelgroeppeuters 

2 (50%) 14 (35%) 73 (32%) 89 (33%) 

Het lukt ons voor of per 1 augustus 2020 1 (25%) 10 (25%) 86 (38%) 97 (36%) 

Het lukt ons niet voor 1 augustus 2020 1 (25%) 3 (8%) 29 (13%) 33* (12%) 

Non-respons / onbekend 0 (0%) 13 (32%) 37 (17%) 50 (19%) 

Totaal 4 40  225 269 (100%) 

 

* Drie van deze 33 gemeenten hebben aangegeven dat ze vanwege de coronacrisis denken 1 

augustus 2020 toch niet te gaan halen, maar dat ze het niet zeker weten. Mogelijk gaan deze 

gemeenten het dus alsnog wel halen. Eén gemeente zegt hierover het volgende: 
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“Op de vraag of we 1 augustus 2020 gaan redden, had ik "misschien" willen invullen. Maar omdat die 

optie er niet was heb ik "nee" aangeklikt. Door de coronacrisis zijn kinderopvanghouders momenteel al 

overbelast. Er was gehoopt op uitstel tot 1 januari 2021. Hoewel er al veel was besproken, hebben de 

houders geen tijd (gehad) om de invoering van 960 uur ve verder praktisch vorm te geven. Nu blijkt dat 

het toch 1 augustus 2020cmoet zijn, gaan we kijken hoever we kunnen komen. De inzet is om het te 

halen, maar of het gaat lukken is maar de vraag. We zullen dit onderwerp weer nieuw leven in gaan 

blazen.” 

 

Ruim 69% van de gemeenten heeft per 1 augustus 2020 960 uur ve voor doelgroeppeuters 

geregeld. Een derde (33%) heeft het al en 36% geeft aan voor 1 augustus 2020 klaar te zijn. 

Ongeveer 12% van de gemeenten zegt de geplande datum van 1 augustus 2020 niet te gaan 

halen, waaronder éen van de steden in de G4. Van 19% van de gemeenten is vanwege non-

respons onbekend of ze op 1 augustus 2020 960 uur gemeentebreed ve kunnen aanbieden aan 

doelgroeppeuters. 

 

“Aan de aanbieders die 960 uur ve nog moeten starten per 1 augustus 2020 hebben we een paar weken 

geleden de vraag gesteld of het lukt. We hebben tot nu toe geen tegenbericht ontvangen dat het niet 

lukt.” 

 

De gemeenten die aangeven tussen de eerste meting van de monitor en deze peiling een 960 

uurs-aanbod te hebben gerealiseerd, is gevraagd naar de feitelijke invoeringsdatum. In 

onderstaande tabel worden de antwoorden gepresenteerd. 

 
Tabel 1.1.2: Invoeringsdatum 960 uur ve, uitgesplitst naar gemeentegrootte (n=71) 

Gemeentegrootte G4 G40 G-overig Totaal 

Januari 2019* - - 1 (2%) 1 (1%) 

Augustus 2019 - - 1 (2%) 1 (1%) 

September 2019  - 1 (2%) 1 (1%) 

Oktober 2019 - - 1 (2%) 1 (1%) 

Januari 2020 1 (100%) 8 (80%) 50 (83%) 59 (83%) 

Februari 2020   1 (2%) 1 (1%) 

Maart 2020 - - 3 (5%) 3 (4%) 

April 2020 - 2 (20%) 2 (3%) 4 (5%) 

Totaal 1 10 60 71 (100%) 

* Merkwaardig genoeg gaf één gemeente bij de eerste meting van de monitor (najaar 2019) te kennen nog geen 

960 uur ve te hebben, maar maakt nu kenbaar dit destijds toch te hebben. 

 

De grootste groep gemeenten (83%) die de afgelopen periode 960 uur ve voor doelgroep-

peuters heeft gerealiseerd, heeft dit per 1 januari 2020 gedaan1. Een kleine groep van (4%) 

heeft de urenuitbreiding nog eerder ingevoerd, een ietwat grotere groep (8%) heeft het 

daarna geregeld. Deze percentages tellen net niet helemaal op tot 100%, dit zit hem in de 

afrondingsverschillen. 

 

 
1 Dit was de oorspronkelijk vanuit OCW gecommuniceerde ingangsdatum. 
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De 12% van de gemeenten (33 gemeenten) die aangeeft dat de wettelijke invoeringsdatum 

van 1 augustus 2020 niet wordt gehaald, is gevraagd welke datum ze dan voor ogen hebben. 

Veruit de meeste gemeenten (20) koersen op 1 januari 2021 en drie gemeenten zeggen per 1 

oktober 2020 al gemeentebreed ve te kunnen aanbieden. Tien gemeenten hebben deze vraag 

niet beantwoord2. 

 
Tabel 1.1.3: Verwachte invoeringsdatum 960 uur ve na 1 augustus 2020 (n=23) 

 Totaal 

Oktober 2020 3 (13%) 

Januari 2021 20 (87%) 

Totaal 23 (100%) 

 

De vervolgvraag aan de gemeenten die niet op tijd klaar zijn, luidde: ‘waarom lukt het uw 

gemeente niet om op 1 augustus 2020 een gemeentebreed aanbod van 960 uur ve voor 

doelgroeppeuters te hebben?’ Daarbij is gevraagd naar redenen die te maken hebben met de 

corona-uitbraak, maar zijn er ook andere redenen aangedragen. In de volgende tabel (1.1.4) 

staan de antwoorden. 

 
Tabel 1.1.4: Redenen waarom het gemeenten niet lukt om op 1 augustus 2020 een aanbod van 960 uur ve voor 

doelgroeppeuters te hebben (n=33) (meerdere antwoorden mogelijk) 

  

Ve-aanbieders zijn druk (geweest) met het regelen van (nood)opvang voor kinderen van ouders 

met cruciale banen en/of kwetsbare kinderen 

23 (85%) 

Gemeente is druk (geweest) met coördinatie van (nood)opvang 21 (78%) 

Overleg in gemeentelijke werkgroep is (tijdelijk) stopgezet 12 (44%) 

Aanpassing van subsidieregeling (subsidiewijze en -bedragen) duurt langer 9 (33%) 

Besluitvormingsproces van invoering 960 uur ve in de gemeente is vertraagd 8 (30%) 

Werving van nieuw ve-personeel door ve-aanbieders is lastig 7 (26%) 

Praktische uitvoering bij ve-aanbieders (bijv. nieuwe groepssamenstellingen, zoeken van 

geschikte ruimten, aanpassing contracten van ouders) wordt gehinderd 

6 (22%) 

Onduidelijkheid voor ve-aanbieders over urenuitbreiding houdt aan 6 (22%) 

Ziekteverzuim onder ve-personeel bij ve-aanbieders neemt toe 4 (15%) 

Personele wisselingen bij gemeente en/of ve-aanbieder verhinderen voortgang 3 (11%) 

Training van ve-personeel bij ve-aanbieders is vertraagd 3 (11%) 

Daling van inkomsten / eigen vermogen van ve-aanbieders door terugloop in (tijdelijke) afname 

van kinderopvanguren (bijv. bij flexibele opvang) 

3 (11%) 

Onduidelijkheid voor ouders bij ve-aanbieders over gevolgen van de urenuitbreiding duurt 

voort 

2 (7%) 

Inspraak en medezeggenschap van oudercommissie (oc) bij invoering van 960 uur ve is 

vertraagd 

2 (7%) 

Gemeente en ve-aanbieders worden het niet eens over wijze waarop 960 uur ve moet worden 

vormgegeven en gefinancierd 

2 (7%) 

Uitbreiding van arbeidscontracten van ve-personeel bij 960 uur ve is onzeker 1 (4%) 

Duidelijkheid voor personeel bij ve-aanbieders over urenuitbreiding laat langer op zich wachten 1 (4%) 

Vraaguitval door ouders bij ve-aanbieders die contracten opzeggen (bijv. wegens tijdelijke 

sluiting van opvang of minder aanmeldingen) 

1 (4%) 

Mogelijke sluiting van ve-aanbieders (dreigende faillissementen) 1 (4%) 

Doorbetaling van eigen ouderbijdragen bij ve-aanbieders staat onder druk 0 (0%) 

 
2 Ze gaven vaak een ongeldige datum zoals 1 maart 1970, mogelijk konden ze niet goed omgaan met het datumveld. 
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Anders, namelijk… 5 (25%) 

Non Respons / onbekend 6 (18%) 

De belangrijkste redenen waarom het gemeenten niet lukt om op 1 augustus 2020 een 

gemeentebreed aanbod ve te hebben geïmplementeerd, hebben te maken met de 

coronacrisis. 85% van de gemeenten die het niet op tijd gaan redden, zegt dat ve-aanbieders 

druk zijn (geweest) met het regelen van opvang voor kinderen van ouders met cruciale banen 

en/of kwetsbare kinderen en 78% zegt dat de gemeente druk is (geweest) met de coördinatie 

daarvan. Onder de optie ‘anders’ konden gemeenten zelf aanvullende redenen geven op 

bovenstaande lijst. Zij zeiden onder andere: 

• “Niet voor ieder kinderdagverblijf is ve conform de nieuwe eisen haalbaar. We hebben 

veel kleine kinderdagverblijven. We maken met enkele kinderdagverblijven afspraken 

om ve te bieden.” 

• “Bepaalde prijsafspraken zijn/waren niet mogelijk in april/mei/juni vanwege de 

gevolgen van corona, deze waren niet goed te overzien voor aanbieders.” 

• “Door opening van een extra groep is er vertraging opgelopen.“ 

 

Tot slot is de gemeenten gevraagd een toelichting op de gegeven antwoorden. Een aantal 

gemeenten spreekt haar zorgen uit over het halen van 1 augustus 2020 vanwege de 

coronacrisis en de daaruit vloeiende gevolgen. Een aantal van hen is (zeer) kritisch en had 

gehoopt dat de overheid de datum vanwege de crisis zou verleggen naar 1 januari 2021. 

Hieronder een selectie uit de gegeven toelichtingen: 

 

“De afspraken met de ve-aanbieders waren gereed, ook over de financiering waren reeds afspraken. 

Besluitvorming ook gereed. Planning was invoeringsdatum 1 augustus 2020. Door de corona-

maatregelen en noodopvang zijn aanbieders echter in de knel gekomen met werving van personeel. 

Daarom geven zij nu aan dat 1 augustus 2020 niet realistisch is. Knelpunt ligt op uitvoering, niet op 

besluitvorming.” 

 

“De coronacrisis heeft alles stil gelegd en vraagt nog veel van beleidsmedewerkers en de ve-aanbieder. 

We gaan het wel regelen, maar de vraag is hoe uitgebreid en goed we het al neer kunnen zetten. 

Voorkeur was echt uitstel tot 1 januari 2021.” 

 

"Door de grootte van de gemeente is het met de coördinatie van de noodopvang lastig geweest om voor 

deze werkzaamheden ook nog tijd in te ruimen. Er was tijdelijk geen mogelijkheden om hierover verder 

te overleggen met de ve-aanbieders." 

 

“In samenspraak met de ve-organisaties waren wij druk bezig om de ve-uitbreiding naar 960 uur vorm te 

geven per 1 augustus 2020. Door de coronacrisis hebben wij dit ‘on hold’ moeten zetten omdat 

gemeenten en kinderopvangorganisaties acuut de noodopvang moesten regelen. Dit is een hele 

organisatie geweest en loopt nog steeds door. Omdat het erg kort dag is voor 1 augustus 2020 gingen 

wij ervanuit dat de ve-uitbreiding uitgesteld zou worden naar 1 januari 2021. Wij zijn dan ook verbijsterd 

dat het Rijk besloten heeft om de ve-uitbreiding toch door te laten gaan per 1 augustus 2020. Zeker in 

deze coronatijd waarin kinderopvangorganisaties nog maar net weer open zijn. Wij pakken binnenkort 

het overleg weer op met de kinderopvangorganisaties om te kijken of 1 augustus a.s. haalbaar is, maar 

zoals het er nu naar uitziet verwacht ik niet dat dit gerealiseerd kan worden” 
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“We (gemeente plus ve-aanbieders) lagen op koers voor invoering van de 960 urennorm per 1 augustus 

2020. Maar sinds 16 maart jl. is letterlijk al onze aandacht en tijd gaan zitten in de noodopvang. De 

situatie is nu weer grotendeels genormaliseerd maar de aanbieders geven aan dat hun pm'ers "op hun 

tandvlees lopen" vanwege de enorme hectiek van de afgelopen maanden. Daarnaast is een deel van de 

pm'ers nog niet inzetbaar omdat die tot de risicogroep behoren. Om onder deze omstandigheden ook 

nog een andere grote verandering door te voeren, namelijk de 960-uren norm, is onmogelijk.” 

 

“Wij als gemeente zaten samen met de ve-aanbieders midden in de voorbereidingen toen de coronacrisis 

begon. Denk aan voorlichting aan ouders, het faciliteren van ouders bij het financiële gedeelte, 

convenantafspraken, Daar zijn we helemaal niet meer aan toegekomen door de crisis. Nu er geen uitstel 

komt van de ingangsdatum moeten we dat alsnog doen. We proberen alles voor de zomervakantie rond 

te krijgen, maar de vraag is of we ouders goed kunnen bereiken en de ve-aanbieders goed voorbereid 

zijn. De coronamaatregelen maken communicatie richting ouders moeilijk. Van ve-aanbieders horen we 

dat het personeel door de crisis beperkt inzetbaar is.” 

 

“Wij zijn in goed overleg. Het vervolg zou in maart plaatsvinden en vervolgens verwachtten we eigenlijk 

het prima te gaan halen. Maar vervolgens ging corona starten op het moment dat we juist toe waren 

aan de uitrol. Zowel gemeentelijk traject, maar ook het traject bij de kinderopvang. Nog altijd vraagt de 

noodopvang en de nasleep veel tijd van zowel de gemeente als de kinderopvang. We zijn een relatief 

kleine gemeente. Dit betekent dat de ambtenaar kinderopvang niet alleen kinderopvang doet, maar ook 

andere beleidsvelden die ook ineens meer tijd vragen door corona (onderwijs/leerlingenvervoer).  En dit 

naast gewone reguliere werkzaamheden.” 

 

“Ik heb begrepen dat er meer gemeenten zijn die hier tegenaan lopen en die al aangegeven hebben dat 

zij de invoering graag gerealiseerd willen zien per 1 januari 2021. Ik hoop dat hier, zeker ook door de 

coronacrisis, begrip voor is.” 

 

Er zijn echter ook gemeenten die al zover in de voorbereiding zaten, dat ze geen reden tot 

uitstel nodig achtten vanwege corona. 

 

“Wij zijn vroegtijdig begonnen met het organiseren van de 960 uur ve in samenspraak met de ve-

aanbieders. Toen er uitstel werd geboden vonden wij het zonde om de plannen in de ijskast te zetten, 

ook in verband met de rijksmiddelen die al gestort werden.” 

 

Een andere groep gemeenten draagt redenen uit de (rand)voorwaardelijke sfeer (personeel, 

huisvesting e.d.) aan voor de vertraging en wijst daarbij soms naar verschil in de voortgang van 

aanbieders als belemmering om als gehele gemeente de norm te gaan halen: 

 

“Eén aanbieder (met 2 locaties) gaf afgelopen week aan nog geen invulling te hebben kunnen geven 

doordat de uitbreiding van ve vraagt om uitbreiding in ruimte en personeel. Zij hebben lang gewacht met 

dit kenbaar maken aan de gemeente.” 

 

“Om aan de 16uurseis te voldoen moet onze ve-aanbieder een extra groep openen. Dit heeft vertraging 

opgelopen, enerzijds omdat de prioriteiten van de opvangorganisatie lagen bij de noodopvang en 

anderzijds omdat het openen van een nieuwe groep tijdelijk niet kon, in verband met coronamaatregelen 

en inspectie vanuit GGD.” 
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"Wij hebben in onze (kleine) gemeente vijf ve-locaties. Twee van deze locaties kunnen vanaf 1 augustus 

2020 de 16 uur aanbieden. Voor de andere drie locaties die beperkt open zijn geldt dat deze vanaf 1 

augustus 14 uur aan kunnen bieden. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op 1 januari 2021 breiden zij uit 

naar 16 uur." 

 

Tenslotte geeft een aantal gemeenten aan dat de communicatie vanwege de coronacrisis lastig 

was of zelfs helemaal heeft stilgelegen en het proces als geheel daardoor vertraging heeft 

opgelopen.  

 

“Aanbieders geven aan geen communicatietraject op te willen starten met bv oudercommissies of 

personeel en geven aan dat communicatie over uitbreiding ve niet wenselijk is zo lang kinderopvang nog 

niet volledig open was gesteld.” 

 

“Door de noodopvang hebben de overleg momenten tussen gemeente en peutergroep stilgelegen. 

Ditzelfde geldt voor het aanbieden van ve op twee nieuwe locaties. De aanzet is begin 2020 gedaan, de 

verdere uitwerking heeft vertraging opgelopen. Hopelijk redden we dit voor 1 augustus 2020 te 

realiseren.” 

1.2 Aanbieders 

 

Aan de peiling hebben 143 van de 236 benaderde ve-aanbieders meegedaan3. Dit is een 

positieve respons van 61%. In onderstaande tabel staan de gegevens van de ve-aanbieders. In 

hoeverre lukt het hun op tijd klaar te zijn met de invoering van 960 uur ve? Zoals gezegd zijn 

hierbij de gegevens van de eerste meting en deze peiling samengenomen. De 39 ve-aanbieders 

(14%) die in de eerste meting aangaven al 960 uur ve te hebben ingevoerd, zijn in deze tabel 

meegenomen. 

 
Tabel 1.2.1: Invoeringsdatum 960 uur ve, uitgesplitst naar gemeentegrootte (n=275) 

Gemeentegrootte G4 G40 G-overig Totaal 

We hebben inmiddels 960 uur VE voor 

doelgroeppeuters 

10 (59%) 30 (43%) 63 (34%) 103 (37%) 

Het lukt ons voor of per 1 augustus 2020 0 (0%) 10 (14%) 49 (26%) 59 (21%) 

Het lukt ons niet voor 1 augustus 2020 0 (0%) 5 (7%) 15 (8%) 20 (7%) 

Non-respons / onbekend 7 (41%) 25 (36%) 51 (27%) 93 (34%) 

Totaal 17  70  188 275 (100%) 

 

Rond de 60% van de ve-aanbieders heeft per 1 augustus 960 uur ve voor doelgroeppeuters 

geregeld. Ruim een derde (37%) heeft het al, ruim één op de vijf (21%) zegt op tijd klaar te zijn. 

Een kleine minderheid van 7% van de ve-aanbieders zegt expliciet niet op tijd klaar te zijn. Van 

ruim een derde (34%) van de ve-aanbieders is vanwege non-respons onbekend of ze op 1 

augustus 2020 960 uur ve kunnen aanbieden aan doelgroeppeuters. Deze groep wijkt niet af 

 
3 Aanvankelijk waren er 244 ve-aanbieders die we konden benaderen, maar van acht ve-aanbieders waren de contactgegevens niet meer actief. Deze 
kleine groep hebben we buiten beschouwing gelaten.   
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van de responsgroep ve-aanbieders in termen van gemeentegrootte, omvang en 

organisatietype van de ve-aanbieder. 

 

“Deze week hoop ik een concept van de gemeente te ontvangen over het invullen van de 960 uur ve en 

het financiële plaatje hiervan. Dit wordt dan volgende week besproken en gaat daarna naar het college 

van de gemeente voor goedkeuring.” 

 

“Het vve-subsidiebeleid vanuit de gemeente ligt op tafel. We zitten nu in overleg met elkaar (gemeente 

met alle kinderopvangorganisaties) en we starten per 1 augustus 2020 met het nieuwe subsidiebeleid. 

 

De groep ve-aanbieders die aangeeft tussen de eerste meting van de monitor en deze peiling 

een 960 uurs-aanbod te hebben gerealiseerd, is gevraagd naar de feitelijke invoeringsdatum. 

De volgende tabel presenteert de antwoorden. 

 
Tabel 1.2.2: Invoeringsdatum 960 uur ve, uitgesplitst naar gemeentegrootte (n=62) 

Gemeentegrootte G4 G40 G-overig Totaal 

Januari 2019* - 1 (6%) 1 (2%) 2 (3%) 

Augustus 2019 1 (20%) - - 1 (2%) 

Oktober 2019 - - 1 (2%) 1 (2%) 

Januari 2020 4 (80%) 13 (81%) 34 (83%) 51 (82%) 

Maart 2020 - - 1 (2%) 1 (2%) 

April 2020 - 1 (6%) 1 (2%) 2 (3%) 

Mei 2020 - 1 (6%) 3 (7%) 4 (6%) 

Totaal 5 16 41 62 (100%) 

* Merkwaardig genoeg zijn er enkele ve-aanbieders die bij de eerste meting van de monitor (najaar 2019) te kennen 

gaven nog geen 960 uur ve te hebben, maar nu zeggen dit destijds toch al te hebben. 

 

De grootste groep van ve-aanbieders (82%) die de afgelopen periode 960 uur ve voor 

doelgroeppeuters heeft gerealiseerd, heeft dit per 1 januari 2020 gedaan. Een kleine groep van 

ve-aanbieders (7%) heeft de urenuitbreiding nog eerder ingevoerd, een ietwat grotere groep 

(11%) heeft het daarna geregeld. 

 

“Alle locaties gaan per 1 augustus 2020 over op 960 uur. We zonderen twee van de 12 locaties uit. Dit 

omdat deze locaties in december gaan verhuizen en in de nieuwe locatie betere mogelijkheden zijn om 

de 960 uur ve ten uitvoer te brengen.  Deze gaan per 1 januari 2021 over op de nieuwe systematiek.” 

 

De betrekkelijk kleine groep van 20 ve-aanbieders (7%) die duidelijk maakt dat de wettelijke 

invoeringsdatum van 1 augustus 2020 niet wordt gehaald, is gevraagd welke datum ze dan 

voor ogen hebben. Wat blijkt? Veruit de meeste ve-aanbieders (14, ofwel 70%) koersen op 1 

januari 2021, maar er zijn ook enkele ve-aanbieders die een latere invoeringsdatum in het 

vizier hebben.   
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Tabel 1.2.3: Verwachte invoeringsdatum 960 uur ve na 1 augustus 2020 (n=20) 

 Totaal 

December 2020 1 (5%) 

Januari 2021 14 (70%) 

Augustus 2021 1 (5%) 

September 2021 1 (5%) 

Oktober 2021 2 (10%) 

September 2022 1 (5%) 

Totaal 20 (100%) 

 

De vervolgvraag aan de ve-aanbieders die niet op tijd klaar zijn, luidde: waarom lukt het uw 

kinderopvangorganisatie niet om op 1 augustus 2020 een aanbod van 960 uur ve voor 

doelgroeppeuters te hebben? Er is gevraagd naar redenen die wel en niet met de coronacrisis 

hebben te maken. In de volgende tabel staan de antwoorden. 

 
Tabel 1.2.4: Redenen waarom het ve-aanbieders niet lukt om op 1 augustus 2020 een aanbod van 960 uur ve voor 

doelgroeppeuters te hebben (n=20) (meerdere antwoorden mogelijk) 

  

Ve-aanbieders zijn druk (geweest) met het regelen van (nood)opvang voor kinderen van ouders 

met cruciale banen en/of kwetsbare kinderen 

11 (55%) 

Besluitvormingsproces van invoering 960 uur ve in de gemeente is vertraagd 7 (35%) 

Onduidelijkheid voor ouders bij ve-aanbieders over gevolgen van de urenuitbreiding duurt 

voort 

7 (35%) 

Werving van nieuw ve-personeel door ve-aanbieders is lastig 6 (30%) 

Uitbreiding van arbeidscontracten van ve-personeel bij 960 uur ve is onzeker 6 (30%) 

Personele wisselingen bij gemeente en/of ve-aanbieder verhinderen voortgang 5 (25%) 

Praktische uitvoering bij ve-aanbieders (bijv. nieuwe groepssamenstellingen, zoeken van 

geschikte ruimten, aanpassing contracten van ouders) wordt gehinderd 

5 (25%) 

Overleg in gemeentelijke werkgroep is (tijdelijk) stopgezet 5 (25%) 

Aanpassing van subsidieregeling (subsidiewijze en -bedragen) duurt langer 4 (20%) 

Gemeente is druk (geweest) met coördinatie van (nood)opvang 4 (20%) 

Onduidelijkheid voor ve-aanbieders over urenuitbreiding houdt aan 3 (15%) 

Training van ve-personeel bij ve-aanbieders is vertraagd 3 (15%) 

Duidelijkheid voor personeel bij ve-aanbieders over urenuitbreiding laat langer op zich wachten 3 (15%) 

Vraaguitval door ouders bij ve-aanbieders die contracten opzeggen (bijv. wegens tijdelijke 

sluiting van opvang of minder aanmeldingen) 

3 (15%) 

Daling van inkomsten / eigen vermogen van ve-aanbieders door terugloop in (tijdelijke) afname 

van kinderopvanguren (bijv. bij flexibele opvang) 

3 (15%) 

Inspraak en medezeggenschap van oudercommissie (oc) bij invoering van 960 uur ve is 

vertraagd 

3 (15%) 

Mogelijke sluiting van ve-aanbieders (dreigende faillissementen) 2 (10%) 

Gemeente en ve-aanbieders worden het niet eens over wijze waarop 960 uur ve moet worden 

vormgegeven en gefinancierd 

1 (5%) 

Ziekteverzuim onder ve-personeel bij ve-aanbieders neemt toe 0 (0%) 

Doorbetaling van eigen ouderbijdragen bij ve-aanbieders staat onder druk 0 (0%) 

Anders, namelijk… 6 (22%) 

 

De belangrijkste reden die ve-aanbieders opvoeren voor het niet tijdig kunnen aanbieden van 

960 uur ve aan doelgroeppeuters heeft te maken met de uitbraak van corona en de daaruit 

voortvloeiende maatregelen (55%). Aanbieders van ve zijn de afgelopen tijd samen met de 
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gemeente druk doende geweest met het organiseren van (nood)opvang voor kinderen van 

ouders in cruciale beroepen en vitale sectoren, alsmede het opvangen van kinderen uit 

kwetsbare gezinnen. 

 

Een handjevol ve-aanbieders zegt bij ‘anders’ het volgende:  

• “De organisatie is te laat begonnen aan en wordt nu door corona gehinderd in 

overnametraject.“ 

• “Als houder heb ik er geen zin meer in vanwege hoeveelheid regels en 

verantwoordelijkheden. We krijgen het niet rond voor dat geld.” 

• “De gemeente moet nog uitsluitsel geven. Er was uitstel aangevraagd door BMK en wij 

hadden gehoopt dat dit ook gehonoreerd zou worden. Door de sluiting is de 

informatievoorziening naar ouders niet gerealiseerd. Met alle onrust nadien vonden 

we het niet gepast om ouders hier in deze periode mee te overvallen. Wel is er 

toestemming van de oudercommissies voor de uitbreiding van de uren per dag.” 

• “Er zijn te veel aanbieders, waardoor het niet rendabel is.” 

 

Tot slot is net als de gemeenten ook de ve-aanbieders gevraagd een toelichting op de gegeven 

antwoorden. Hieronder volgt een beknopte bloemlezing. Er is een groep ve-aanbieders die 

vanwege de coronacrisis en de daaruit vloeiende gevolgen haar zorgen uit bij het halen van 1 

augustus 2020. Ze zeggen bijvoorbeeld het volgende: 

 

“De gemeente heeft december 2019 pas vastgesteld op wijze en onder welke voorwaarden de invoering 

op 1 augustus 2020 zou plaatsvonden. Pas toen konden wij als houder doorrekenen of we deze dienst 

zouden kunnen gaan bieden. In de periode daarna was het zoeken naar een trainer die ook naar het 

eiland kon komen. We kunnen onmogelijk organiseren dat de training aan de wal plaats zou vinden, dan 

zouden we de huidige opvang dagdelen moeten sluiten. De meeste trainers gaven aan geen plek te 

hebben, zelfs niet aan de wal. Door de coronamaatregelen zijn de bestaande trainingen stop komen te 

liggen, waardoor wij weer achter in de rij moeten aansluiten.” 

 

“De organisatie is te laat begonnen aan de voorbereidingen hiervan. Door corona heeft deze 

voorbereiding stagnatie opgelopen. We pakken het nu op samen met een collega organisatie in een 

andere gemeente. We hopen daarmee het proces in een versnelling te krijgen. We streven naar 1 

augustus 2020, maar het was veel prettiger geweest als het was uitgesteld naar 1 januari 2021.” 

 

"Door de coronacrisis hebben wij een terugloop in bezetting van kinderen (ouders zijn afwachtend om 

kinderen naar speelzaal te laten gaan). Tevens door strenge gezondheidseisen hebben wij onvoldoende 

gekwalificeerd personeel om uitval bij ziekte op te vangen. Bovendien zijn er weinig ve-peuters 

aangemeld door gemeente, waardoor de gemaakte extra kosten ook niet goed gemaakt worden. Onze 

organisatie moet nog een ve-speelzaal worden. Gemeente wil liefst zo snel mogelijk ve-speelzalen 

hebben. Onze organisatie zal verzoeken om uitstel. Invulling van 960 uur ve zelf is geen issue, omdat wij 

niet de tijden van de dagdelen hoeven aan te passen. Maar door de geringe bezetting worden 

waarschijnlijk dagdelen (tijdelijk) gesloten na de zomervakantie 2020 waardoor de 960 uur ve wel een 

issue kan worden." 

 

“Vanwege de coronacrisis loopt de invoering van 960 uur ve op twee locaties vertraging op.  

Het streven is de uitbreiding van uren op deze twee locaties later aan te bieden.” 
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“We zijn zeker in overleg. Overleg is tot stilstand gekomen door de extra tijd die besteed is aan de 

coronamaatregelen. Er is dus nog geen definitieve besluitvorming in gemeente. Verder is er nog geen 

mogelijkheid geweest ouders te informeren over de invulling van 16 uur ve. Daarbij ben ik bang dat 

ouders af gaan haken omdat dit ook financiële consequenties heeft en ouders op dit moment vaak nog 

geen zicht hebben op hun financiële toekomst.  Denk dat we veel baat hebben bij een uitstel tot zeker 

eind van het jaar.” 

 

“We waren in de gemeente een heel eind op weg met de voorbereidingen en waren ook van plan het te 

gaan realiseren. Het is nu wel de vraag of het haalbaar is omdat we natuurlijk niet weten hoe we als 

kinderopvang uit deze crisis gaan komen en of het dan nog steeds realiseerbaar is zoals we het nu 

hadden bedacht.” 

 

"Door de coronaperiode is de aandacht en tijd voor de vve-urenuitbreiding flink vertraagd. 

Daarnaast vinden we het te snel na de coronasluiting, om van de ouders de flexibiliteit te verwachten. 

Niet alle ouders zijn positief en wij denken dat er meer aanpassingstijd nodig is om iedereen mee te 

krijgen. We zijn er uiteraard wel mee bezig. Na de zomervakantie gaan we aan de slag met 

contractaanpassingen en na de herfstvakantie willen we daadwerkelijk met de 960 uren gaan beginnen. 

We hopen dat gemeente en GGD hiermee akkoord gaan." 

 

“Er zijn onzekere tijden aangebroken, wij zien een afname in kinderen, het rendabel maken van de 

speelzaal komt in het geding. Wij weten niet of we alle groepen open kunnen houden, en dus het 16 uur 

aanbod kunnen aanbieden aan ve-kinderen.” 

 

Een andere groep ve-aanbieders wijst naar de gemeente voor de vertraging:  

 

“Onze organisatie is er al lang klaar voor. Nog steeds geen groen licht gekregen van de gemeente.” 

 

“Wij hebben het aanbod nog niet omdat dit pas financieel ondersteund wordt per 1 augustus 2020. wij 

gaan er van uit dat we op de gemeente kunnen rekenen, echter hier is helaas nog niets over 

vastgesteld.” 

 

“Wij zijn er als organisatie klaar voor, maar binnen de gemeente is dit nog niet op orde.” 

 

“Op dit moment zijn we in afwachting van de besluitvorming van de gemeente. Ik moet het nog checken, 

maar begreep dat 1 januari 2021 voor de gemeente haalbaar zou zijn.” 

 

“Er komt geen initiatief vanuit de gemeente. Zelf nu wij, als ve-aanbieder, gevraagd hebben hoe e.e.a. 

vormgegeven wordt, heb ik nog geen reactie ontvangen. Praktische bezwaren zijn er organisatorisch 

voor ons niet, wij krijgen het qua planning wel rond, maar we willen weten wat de financiële 

consequenties voor ouders zijn: nu wordt het 3e dagdeel vergoed, ouders betalen zelf de andere 2 

dagdelen en ontvangen dan kot of een vergoeding van de gemeente. Als ouders zelf moeten gaan 

betalen voor de extra uren, gaan ouders deze opvang niet afnemen, dus wil ik eerst zekerheid van de 

gemeente dat zij de extra kosten op zich nemen.” 

 

Weer een andere groep aanbieders draagt redenen uit de (rand)voorwaardelijke sfeer 

(personeel, huisvesting e.d.) aan voor de vertraging: 
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“Als het moet, dan proberen we er klaar voor te zijn in augustus 2020, maar ik houd mijn hart vast dat 

het dan geen valse start wordt. Er moet echt nog veel gebeuren, ook al zijn we al een eind op weg. Het 

grootste probleem is om het rond te krijgen qua personele bezetting. Vooral de invalkrachten, die hard 

nodig zullen zijn bij grote contracten van bijna 40 uur en mensen van 50+, zijn niet voorhanden als we 

kijken naar gekwalificeerd personeel.” 

 

“Het aanbod is er wel, maar er moet nog veel georganiseerd worden met betrekking tot personele inzet. 

Of dit gaat lukken, is onbekend.” 

 

“Het is verschillend per locatie of het wel of niet haalbaar is per 1 augustus 2020. Huisvesting is vooral 

een probleem en daarnaast natuurlijk de financiën.” 

 

“In onze gemeente bieden wij nu aan alle peuters 10 uur voorschool (ve) per week aan, dus ook aan 

peuters zonder indicatie. Het is niet betaalbaar om voor alle peuters 16 uur per week ve aan te bieden en 

ook niet wenselijk, want lang niet iedere ouder wil zijn of haar peuter vier dagdelen per week naar de 

opvang brengen. Er komen nu een aantal locaties (waar nu al relatief veel doelgroeppeuters zijn) die 16 

uur per week ve gaan aanbieden. Onze locatie blijft 10 uur per week ve aanbieden.“ 
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