
 

 

 

 

 

 

 

 

Vragenlijst : Harmonisatie Peutervoorziening 2018  
 

Datum:   7 februari 2017 

 

 

Vraag 1 : Wat gaat er precies veranderen voor de ouder?  

Antwoord : Het gratis aanbod op de voorschool verdwijnt. Alle ouders gaan vanaf 2018 een 

inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen.  Alle kinderen kunnen 15 uur per week naar de 

voorschool (zowel doelgroep als niet doelgroep).  

 

Vraag 2: Waarom gaan de  peuterspeelzalen verdwijnen in 2018?  

Antwoord:  De wet gaat veranderen en de gemeente Amsterdam bereidt zich daar nu al op voor. 

De term peuterspeelzaal verdwijnt, de peuterspeelzalen worden omgevormd tot kinderopvang.  

 

Vraag 3: Verdwijnt de voorschool? 

Antwoord: nee,  de peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven (voor halve en hele dagopvang). 

Er komt dus één voorziening. Dat betekent dat er kinderdagverblijven zijn met én zonder 

voorschoolse aanbod.  

 

Vraag 4: Verdwijnt hierdoor het educatieve programma (vve), wat nu aangeboden wordt op 

de peuterspeelzaal?  

Antwoord: Nee, de peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven (voor halve en hele dagopvang). 

Dat betekent dat er kinderdagverblijven zijn met én zonder voorschoolse aanbod . Het educatieve 

programma wordt nog steeds aangeboden op alle .kinderdagverblijven met voorschool.  

 

Vraag 5: Worden nu alle kinderdagverblijven voorschool?  

Antwoord: Nee, een deel van de kinderdagverblijven biedt de voorschool aan maar een deel ook 

niet. Dus er zijn dan kinderdagverblijven  met én zonder voorschoolse aanbod.  

 

Vraag 6: Waarom  biedt het ene kinderdagverblijf wel voorschool aan  en de ander niet?  

Antwoord: Omdat kinderdagverblijven dit  zelf mogen besluiten. Als een kinderdagverblijf ook een 

voorschool is, dan toetsen wij de kwaliteit.   

 

Vraag 6 a: Hoe weet ik welk kinderdagverblijf  wel voorschool aanbied en welke niet? 

Antwoord: Deze informatie is te zien op de website amsterdam.nl/schoolwijzer 

 

Vraag 7: Hoeveel moeten de ouders betalen voor deze opvang?  

Antwoord: Alle ouders betalen straks een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor 15 uur per 

week, het gratis aanbod verdwijnt. Wat dit precies betekent voor uw situatie kunt u zien op 

amsterdam.nl/voorschool.  

 



Vraag 8: Kom ik in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeente?  

Antwoord: Ja, de gemeente biedt een tegemoetkoming aan ouders zonder recht op 

kinderopvangtoeslag en aan ouders met een minimaal inkomen. Wat dit precies inhoudt en wie 

waarvoor in aanmerking komt kunt u lezen op amsterdam.nl/voorschool .  

 

Vraag 9: Hoe kan ik een tegemoetkoming aanvragen?  

Antwoord: Wanneer een ouder recht heeft op kinderopvangtoeslag kan dit aangevraagd worden 

via belastingdienst, kijk op belastingdienst.nl/toeslagen. Wanneer een ouder geen recht heeft op . 

kinderopvangtoeslag gaat de tegemoetkoming van de gemeente via de kinderopvang. Dit hoeven 

ouders niet zelf aan te vragen. 

 

Vraag 10: Wanneer kom ik aanmerking voor kinderopvangtoeslag? 

Antwoord: Alleen ouders die beiden werken, studeren, een traject volgen om werk te vinden of 

verplicht een inburgeringscursus volgen, hebben recht op kinderopvangtoeslag.   

 

Vraag 11: Hoeveel uur mag mijn kind straks deelnemen aan  de voorschool? 

Antwoord: Alle kinderen kunnen vanaf 2018, 15 uur per week deelnemen aan de voorschool 

verspreidt over minimaal 3 dagen.  

 

Vraag 12: Komen er nu minder voorschool plekken in de stad? 

Antwoord: De gemeente zorgt ervoor dat er voldoende voorschoolplekken zijn.   

 

Vraag 13: Wie helpt mij (de ouder) met de aanvraag?  

Antwoord: De kinderopvangorganisatie kan hulp bieden bij de aanvraag.  

De ouder kan zelf op de website belastingdienst.nl/toeslagen meer informatie vinden over 

kinderopvangtoeslag.  

 

Vraag 14: Blijft de indicatie bestaan?  

Antwoord: ja de indicatie blijft bestaan. Het Ouder-en Kindteam (OKT) blijft dit ook toewijzen op 

basis van dezelfde criteria: 

1. Opleidingsniveau van de ouder/verzorger: wanneer een ouder/verzorger van het kind een 

opleiding heeft die lager is dan mbo-3 niveau ( of een vergelijkbaar niveau), heeft een kind 

een risico op taalachterstand.  

2. Taalomgeving van het kind: wanneer  er thuis met een kind weinig of niet wordt gepraat, 

gespeeld of voorgelezen in de moedertaal  van het kind, is  er sprake van een taalarme 

omgeving.  

 

Vraag 15: Wat gebeurt er met de indicatie van mijn kind?  

Antwoord: Als uw kind een indicatie heeft voor de voorschool dan blijft deze geldig. Uw kind mag 

dan deelnemen aan de voorschool. Er  komt een overgangsregeling voor ouders die kun kinderen 

momenteel op peuterspeelzaal hebben en die hun kind ook in 2018 op deze voorziening geplaatst 

willen hebben.   

 

Vraag 16: Worden de groepen hierdoor groter/kleiner? Hoe groot worden de groepen?  

Antwoord: De groepen blijven hetzelfde qua omvang, maximaal 16 kinderen.  

 

Vraag 17: Zijn de kwaliteitseisen van de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf het zelfde? 

Antwoord: Ja, wanneer de  peuterspeelzalen per 2018 omgezet worden in kinderdagverblijven dan 

gelden dezelfde kwaliteitseisen als die van de kinderdagverblijven.  



 

Vraag 18: Mag ik ook minder/meer uren deelnemen  

Antwoord: Voor uw kind is het belangrijk om 15 uur deel te nemen aan de voorschool. Als u minder 

dan 15 uur wil deelnemen aan de voorschool kunt u dat het best  bij de kinderopvanglocatie 

bespreken.  Als u meer uren wil afnemen? Dan betaalt u  daar het geldende uurtarief voor.  Ouders 

die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen dit aanvragen bij de belastingdienst. Ouders die 

geen recht hebben op toeslag, betalen voor de extra uren het geldende uurtarief.  

 

Vraag 19: Mogen die 15 uur over 2 dagdelen verspreid worden?  

Antwoord: Nee,  deze moeten over minimaal drie dagdelen worden verspreid.  

 

Vraag 20: Wordt hierdoor de opvang duurder?  

Antwoord: De bijdrage voor de voorschool wordt  inkomensafhankelijk. Dit kan betekenen dat de 

bijdrage voor de ene ouder hoger is dan de andere ouder 

 

Vraag 21: Wordt hiermee de voorschool anders?  

Antwoord: Het voorschool programma wordt niet anders, dit blijft hetzelfde. De voorschool 

bereidt kinderen voor op de basisschool zodat zij een goede start hebben.  Op de voorschool leren 

kinderen van 2.5 t/m 4 jaar spelend leren. Er is veel aandacht voor taalspelletjes, voorlezen, 

tekenen, luisteren, zingen en bewegen.   

 

Vraag 22: Verandert hiermee de samenstelling van de groepen?  

Antwoord: Dat is mogelijk. De gemeente wil dat kinderen van verschillende achtergronden samen 

naar de voorschool gaan.  

 

Vraag 23: Wanneer weet ik wat er met de peuterspeelzaal bij mij om de hoek gebeurt? 

Antwoord: Dat kunt u het best vragen bij de peuterspeelzaal- of bij de organisatie waar uw 

peuterspeelzaal onder valt. U kunt ook kijken op amsterdam.nl/schoolwijzer.   

 

Vraag 24: Kan mijn kind jonger dan 2,5 nog wel naar een kinderdagverblijf? 

Antwoord: Jazeker, in het aanbod voor kinderen van 0 t/m 2,5 jaar verandert er niets per 2018.  


