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Samenvatting  

De gemeente Midden-Groningen heeft Sardes gevraagd om een overzicht te schetsen van 

preventieve interventies voor kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 12 jaar oud. De 

achtergrond van deze vraag ligt in de opdracht van de gemeente Midden-Groningen om de 

stijgende kosten voor de jeugdhulpverlening terug te dringen. Met meer inzet op effectieve 

preventieve programma’s hoopt de gemeente Midden-Groningen kwetsbare kinderen en 

hun ouders extra ondersteuning te bieden waardoor problemen op later leeftijd 

voorkomen kunnen worden en er minder beroep hoeft worden gedaan op duurdere 

jeugdzorg.  

 

Een sterker preventief beleid binnen de gemeente Midden-Groningen wordt mede-

mogelijk gemaakt door wijzigingen in de bekostigingssytematiek van het GOAB 

(gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Gefaseerd over een periode van 4 jaar gaat 

het GOAB-budget van de gemeente Midden-Groningen er aanzienlijk op vooruit. Het 

budget stijgt van € 865.804,43 (2018) naar € 2.181.000 (in 2022). Dit biedt kansen om het 

beleid op onderwijs en jeugd te herijken. Dit rapport dient als ondersteuning bij het maken 

van keuzes in het vormgeven van nieuw beleid.     

 

In goed overleg met de gemeente Midden-Groningen heeft Sardes voor de rapportage een 

selectie gemaakt van 20 preventieve maatregelen. De maatregelen zijn ingedeeld in twee 

doelgroepen, twee leeftijdscategorieën en twee verschillende settings. Qua doelgroep 

onderscheiden wij in deze rapportage kinderen die een risico lopen op een achterstand als 

gevolg van omgevingsfactoren, de zogenaamde onderwijsachterstandendoelgroep (OAB). 

En kinderen die kampen met een persoonlijke beperking: de doelgroep voor Passend 

onderwijs. We maken een onderscheid in de voorschoolse periode (leeftijd 0 tot 4 jaar oud) 

en de schoolse periode (4 tot 12 jaar oud). Tot slot onderscheiden we de schoolse setting 

(maatregelen onder schooltijd) van de buiten- of naschoolse maatregelen. Uiteraard geldt 

deze laatste tweedeling niet voor de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar oud.  

 

De verschillende maatregelen worden kort beschreven. Iedere maatregel sluit af met een 

korte SWOT-analyse. Voor de beschrijving en beoordeling van de maatregelen is gebruik 

gemaakt van verschillende bronnen: websites, databases, beleidsplannen, boeken en 

onderzoeksrapporten. Dit rapport sluit af met een opsomming van de maatregelen waarbij 

deze beoordeeld worden op  

• Praktische uitvoerbaarheid 

• Efficiëntie/ doelmatigheid 

• Effectiviteit/ doeltreffendheid 

• Financiële haalbaarheid 
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In deze samenvatting worden de verschillende categorieën kort beschreven en worden de 

meest kansrijke maatregelen benoemd.  

 

De eerste maatregelen die beschreven worden in dit rapport (hoofdstuk 5) richten zich op 

de OAB doelgroep van 0-4. Het gaat hier om verschillende manieren waarop voorschoolse 

educatie (VE) vormgegeven kan worden. Per 1 januari 2020 geldt de wettelijke verplichting 

om de uren VE voor doelgroepkinderen uit te breiden naar 960 uur per week (ook wel 

bekend als 16 uur VE). De gemeente Midden-Groningen kan kiezen voor verschillende 

varianten voor de invulling van VE. De verschillende scenario’s hebben allen hun financiële 

consequenties. Belangrijke keuzes zijn de hoogte van de ouderbijdrage en het aanbod voor 

niet-doelgroeppeuters. Wil je één type voorziening voor alle peuters of maak je 

onderscheid in uren voor doelgroep en niet-doelgroep? Betalen alle ouders een 

inkomensafhankelijke bijdrage of verlaag je de drempel voor ouders van doelgroepkinderen 

door hen 50% van de uren kosteloos aan te bieden? Uit de doorrekening van verschillende 

scenario’s blijkt een aanbod van 16 uur VE voor doelgroeppeuters in combinatie met 8 uur 

VE voor niet-doelgroeppeuters het meest realistisch voor de gemeente Midden-Groningen.  

 

De tweede set aan maatregelen (hoofdstuk 6) richt zich op kinderen binnen de doelgroep 

Passend onderwijs in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar oud. Het gaat hierbij om maatregelen 

waarbij extra ondersteuning wordt toegevoegd aan een voorschoolse voorziening. Op deze 

manier ontstaat ‘passende kinderopvang’. De maatregel die wij als meest kansrijk 

beoordelen voor de gemeente Midden-Groningen is samenwerking en afstemming tussen 

kinderopvang en jeugdhulpverlening (Alert4You). De onderlinge samenwerking brengt extra 

expertise in de kinderopvang gericht op het tijdig signaleren en alert reageren op jonge 

kinderen met gedragsproblemen en of ontwikkelingsachterstanden. Het gaat hierbij om het 

tijdig signaleren van kinderen met verschillende problemen: heel drukke kinderen, extreem 

introverte kinderen, kinderen met grensoverschrijdend gedrag. Pedagogisch medewerkers 

die met Alert4You werken, lijken zekerder van zichzelf te zijn als het gaat om de 

vaardigheden om problematiek te kunnen signaleren en observeren bij kinderen. 

 

De derde set aan maatregelen (hoofdstuk 7) richt zich op de leeftijdcategorie 4 tot 12 jaar 

oud, de doelgroep OAB en vindt plaats onder schooltijd. Maatregelen om onderwijskansen 

te vergroten zijn o.a. vroegschoolse educatie (als voortzetting van voorschoolse educatie), 

de schakelklas (tijdelijk zeer intensief taalonderwijs) en ouderbetrokkenheid. Vroegschoolse 

educatie kan een zeer effectieve maatregel zijn maar valt onder de verantwoordelijkheid 

van de schoolbesturen en is voor de gemeente lastig om op te sturen. De gemeente kan wel 

investeren in de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie middels het faciliteren van 

hoogwaardige (bij)scholing op VVE. Ook het ondersteunen van een doorgaande leerlijn van 

voor- naar vroegschool biedt kansen om het effect van VVE te versterken. Een schakelklas 

wordt beoordeeld als een zeer effectieve maatregel, mits deze voldoet aan specifieke 

voorwaarden. Dit vraagt van de gemeente heldere subsidievoorwaarden en monitoring op 

opbrengsten. Het effect van ouderbetrokkenheid op onderwijskansen is groot. Als het gaat 

om ouderbetrokkenheid blijkt uit onderzoek dat het versterken van de zogenaamde home 

learning environment meest effectief is.  
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De volgende set maatregelen (hoofdstuk 8) richt zich op de doelgroep Passend onderwijs, 

in de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar oud, in de schoolse setting. Als meest kansrijke 

maatregel identificeren we hier het onderwijszorgarrangement (OZA). Het vormgeven van 

een OZA vraagt om afstemming tussen onderwijs, gemeente en zorgaanbieders. Het 

uitgangspunt van OZA’s is het ondersteunen van de reguliere onderwijsontwikkeling van 

het kind en het tegengaan van discontinuïteit in de schoolloopbaan, zoals thuiszitten. Maar 

ook het behalen van de startkwalificatie door meer leerlingen en het versterken van de 

eigen kracht van de leerling en diens omgeving, doordat kinderen zich fysiek en mentaal 

optimaal ontwikkelen op school, maar ook thuis en in hun vrije tijd. Een OZA is altijd 

maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de samenstelling. 

Het ontwikkelperspectief van het individuele kind of de groep leerlingen vormt de basis 

voor ondersteuningsafspraken tussen de verschillende partijen. Gemeenten en de 

samenwerkingsverbanden passend onderwijs (en in sommige gevallen ook 

zorgverzekeraars en zorgkantoren) zijn samen verantwoordelijk voor het financieel rond 

krijgen van een OZA. De samenwerking tussen deze partijen met ieder hun eigen 

financieringsstructuur maakt het realiseren van een OZA een complex vraagstuk1. 

 

De vijfde set maatregelen (hoofdstuk 9) richt zich op de doelgroep OAB in de 

leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar oud en vindt plaats buiten schooltijd. Het gaat hierbij om 

verschillende vormen van opvang en onderwijs na schooltijd, in het weekend en in de 

schoolvakanties. Voor zogenaamde reguliere BSO geldt dat deze sterk gericht is op 

ontspanning en vermaak. Het versterken van een positief effect van de BSO op de 

onderwijskansen van kinderen vraagt om een meer thematische inrichting van het aanbod 

en een investering in de professional op de groep met als doel het verhogen van de 

educatieve kwaliteit van de interactie. De BSO krijgt hiermee meer het karakter van een 

verlengde schooldag. Aandachtspunt is het behoud van het spel- en genietkarakter van de 

BSO. De initiatieven die wij in deze categorie als meest kansrijk aanmerken zijn de 

zomerschool en huiswerkbegeleiding. De zomerschool biedt aanvullend onderwijs 

gedurende de zomervakantie en heeft vaak als doel het tegengaan van de zogenaamde 

zomerdip. Het verschijnsel dat kinderen met een achterstand na de zomervakantie starten 

met een grotere achterstand dan waarmee ze het voorgaande schooljaar afsloten. 

Zomerscholen laten vaak als bijkomend effect ook opbrengsten zien op sociaal-emtionele 

ontwikkeling van kinderen. Huiswerkbegeleiding in de vorm van mentoring kan kinderen in 

een kwetsbare thuissituatie een betere start bieden op het voortgezet onderwijs.  

 

De laatste categorie aan maatregelen (hoofdstuk 10) richt zich op kinderen in de doelgroep 

Passend onderwijs, in de leeftijdscategorie 4 tot 12, buiten schooltijd. Wij beoordelen BSO+ 

in dit rapport als meest kansrijke maatregel. Ouders hebben vrijwel altijd behoefte aan 

BSO+, naschoolse opvang die speciaal is toegerust op kinderen met een zorgvraag. Deze 

vorm van opvang is weinig voor handen en/of duur. BSO+ vraagt om kleinere groepen 

kinderen (of meer pedagogisch medewerkers). Dit is financieel lastig met de maximale 

vergoeding vanuit de kinderopvangtoeslag. Inzet van een PGB maakt BSO+ mogelijk. Het 

                                                           
1 NJI (2019). Quickscan. Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs. Utrecht: NJi. 
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doel van BSO+ is om kinderen te helpen hun vrije tijd op een leuke manier in te vullen, 

maar ook om ondersteuning te bieden bij het versterken van de sociaal-emotionele 

vaardigheden. Sommige BSO+ biedt ook opvoedingsondersteuning aan ouders. 

 

Zoals aangegeven sluit deze rapportage af met een schematisch overzicht (hoofdstuk 11) 

waarin de verschillende maatregelen worden beoordeeld. Wij hopen dat de beschrijving en 

beoordeling van de verschillende preventieve maatregelen in deze rapportage bijdraagt aan 

het maken van passende keuzes voor een krachtig preventief beleid voor kwetsbare 

kinderen, jongeren en hun ouders binnen de gemeente Midden-Groningen.   

 

 

IJsbrand Jepma en Anne Hoogenboom, maart 2019, Utrecht 
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1. Inleiding 

Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ((G)OAB) heeft tot doel om het risico op 

onderwijsachterstanden, waaronder taalachterstanden in het Nederlands, van kinderen 

vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Op 26 april 2018 verscheen een Kamerbrief2 met 

daarin de nieuwe verdeling van de middelen voor (G)OAB voor schoolbesturen en 

gemeenten. De (G)OAB-doelgroep wordt vastgesteld op basis van nieuwe indicatoren, zoals 

herkomstland van de ouders, schuldsanering en verblijfsduur in Nederland. Op basis van 

deze nieuwe indicatoren ontvangen gemeenten en schoolbesturen een budget voor 

(G)OAB. Veel gemeenten, voornamelijk de wat kleinere, krijgen meer GOAB-budget dan in 

de jaren daarvoor.  

 

Dat geldt ook voor de gemeente Midden-Groningen, een fusiegemeente van de drie 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, die sinds 1 januari 2018 

bestaat. De gemeente kan rekenen op een behoorlijke uitbreiding van de GOAB-middelen. 

Het budget stijgt van € 865.804,43 in 2018 tot uiteindelijk circa € 2.181.000 in 20223. In 

2019 is al een budget van € 1.703.816,28 beschikbaar. Tegelijk ligt er van overheidswege de 

wettelijke opdracht om de voorschoolse educatie (VE) voor doelgroeppeuters te 

intensiveren van 10 naar 16 uur in de week, en wel vanaf 20204. Dit brengt extra kosten 

met zich mee. Midden-Groningen ontvangt daarnaast ook nog zogenaamde 

Asschermiddelen, jaarlijks € 127.782 (t/m 2021). Deze middelen zijn bedoeld voor het 

realiseren van een peuteraanbod voor reguliere peuters van ouders die geen recht hebben 

op kinderopvangtoeslag (KOT). Waarschijnlijk zet de gemeente daarnaast ook nog eigen 

middelen uit het gemeentefonds in. Samen met de kinderopvangtoeslag van 

tweewerkende ouders en een inkomensafhankelijke ouderbijdrage van niet- en 

éénwerkende ouders, wordt zo het lokale peuterstelsel (gesubsidieerde peuteropvang met 

VE) gefinancierd.  

 

Midden-Groningen wil het verhoogde GOAB-budget inzetten voor een stimulerende en 

veilige kindvoorziening. Ze willen werken richting een ‘basisvoorziening’ voor kinderen van 

0 tot 6 jaar. In de basisvoorziening worden de functies opvang, educatie, welzijn en zorg 

geïntegreerd. Een brede basisvoorziening voor jonge kinderen kan compenseren voor 

kwetsbare of kansarme thuismilieus. Ontwikkelingsachterstanden kunnen snel gesignaleerd 

en aangepakt worden, zodat de stijgende vraag naar (dure) gespecialiseerde jeugdhulp 

mogelijk aan banden wordt gelegd. 

 

De gemeente Midden-Groningen heeft ambities op het gebied van de uitbreiding naar 16 

uur VE voor doelgroeppeuters vanaf 2020 en de inzet van kinderopvang voor 

doelgroepkinderen uit zogeheten ‘risicogezinnen’, om zo kinderen uit kwetsbare groepen 

                                                           
2 Ministerie van OCW, Kamerbrief Nieuwe verdeling middelen onderwijskansenbeleid scholen en gemeenten, 28 
april 2018. 
3 Indicatie per april 2018. De CBS-cijfers worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van nieuwe tellingen. 
4 Zie www.goab.eu voor gedetailleerde informatie over wet- en regelgeving en beleid t.a.v. het (G)OAB.  

http://www.goab.eu/
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meer kansen te bieden op betere onderwijs- en arbeidsloopbanen. Aanleiding daartoe is de 

groeiende vraag naar (dure)gespecialiseerde jeugdhulp door gezinnen en kinderen in de 

gemeente. Stad Groningen heeft in het Beleidsplan ‘Voor alle jonge kinderen gelijke kansen: 

voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen in Groningen’ (2018-2021) de ambitie 

verwoord op termijn alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar een ‘gratis’ aanbod te geven 

van 16 uur voorschoolse educatie (VE) per week. Groningen stelt zich op het standpunt dat 

vroegtijdige deelname aan een rijk en doelgericht ontwikkelings-stimulerend aanbod een 

bijdrage levert aan het voorkomen dat kinderen extra ondersteuningsbehoeften 

ontwikkelen en (dure) jeugdhulp nodig hebben.  

 

Voor de gemeente Midden-Groningen is kinderopvang of peuteropvang met VE voor alle 

kinderen geen doel op zich. Het heeft vooral een bovenliggend pedagogisch doel, namelijk 

het versterken van de opvoedomgeving van kinderen. Kinderopvang (en peuteropvang met 

VE) kan thuismilieus aanvullen en eventuele tekorten compenseren. Zaak is dat ouders en 

medeopvoeders verantwoordelijk zijn en blijven voor de opvoeding van hun kinderen, en 

dat de opvoeding niet de primaire taak is van professionals binnen de kinderopvang en 

aanpalende instanties. De gemeente wil uiteraard ouders en medeopvoerder ondersteunen 

in hun opvoedingstaak. Daarnaast biedt kinderopvang ouders ook ruimte om tijd aan 

zichzelf te besteden (werk en scholing) en/of om als ouders elkaar te ontmoeten en 

ervaringen en kennis te delen. 

 

Tegen deze achtergrond wil de gemeente Midden-Groningen verkennen wat de voordelen 

zijn van kinderopvang. De gemeente wil met dit onderzoek de volgende vragen beter 

kunnen beantwoorden:  

1) Wat is onze visie op de inzet van kinderopvang binnen het jeugdbeleid?  

2) Welke rol zou de gemeente daarin moeten hebben? 

 

Daarom wil de gemeente Midden-Groningen een (inhoudelijke en financiële) oriëntatie op:  

• de effecten van onderzoek naar de relatie tussen deelname aan kinderopvang en 

het gebruik van jeugdhulp (leidt meer kinderopvang bijv. tot meer 

opgroeiproblemen, en zo ja, voor welke doelgroep specifiek?) 

• de alternatieven voor kinderopvang (als voor de hand liggend beleidsinstrument) 

om gebruik van jeugdhulp terug te brengen 

• de mogelijkheden om kinderopvang (en dan met name peuteropvang met VE van 2 

tot 4 jaar en kinderdagopvang 0 tot 4 jaar, en in mindere mate de buitenschoolse 

opvang van 4 tot 6 of 4 tot 12 jaar) in een vroeg stadium aan te bieden in 

doelgroepkinderen uit zogeheten ‘risicogezinnen’; 

• de mogelijkheden om alle kinderen van 2 tot 4 jaar (en zo mogelijk 0 tot 4 jaar) 

toegang te geven tot voorschoolse educatie.  

De gemeente wil een aantal (toekomstgerichte) scenario’s laten ontwikkelen, inclusief 

voor- en nadelen en financiële doorrekening. Wat is haalbaar en betaalbaar?  
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2. Onderzoeksvragen en opbrengsten 

De gemeente Midden-Groningen wil een verkenning van de (internationale) literatuur naar de 

deelname van kinderopvang en het effect op het gebruik van kinderopvang. Kan kinderopvang 

eraan bijdragen dat kinderen (op latere leeftijd) minder vaak terecht komen in (dure en 

gespecialiseerde) jeugdhulp? Zijn er andere mogelijkheden, alternatieve maatregelen en 

activiteiten voor kinderopvang, die ervoor kunnen zorgen dat kinderen jeugdhulp nodig 

hebben?  

 

Onderdeel van de verkenning is ook het nagaan van de mogelijkheden om kinderopvang (m.n. 

peuteropvang met VE, maar ook kinderdagopvang en buitenschoolse opvang) vroegtijdig aan 

te bieden aan doelgroepkinderen binnen het GOAB en kinderen uit zogeheten ‘risicogezinnen’. 

Onderdeel hiervan is ook de wettelijke verplichting van de uitbreiding naar 16 uur VE voor 

doelgroeppeuters vanaf 2020 en de onderliggende subsidiewijze om dat mogelijk te maken.  

 

De gemeente Midden-Groningen wil in ieder geval een aantal toekomstgerichte scenario’s die 

betrekking hebben op de verplichte uitbreiding naar 16 uur VE voor alleen doelgroeppeuters 

en de doorontwikkeling naar 16 uur VE voor alle peuters (2 tot 4 jaar) en alle kinderen in de 

leeftijd van 0 tot 4 jaar (‘de basisvoorziening’), gelijk de Groningse ambitie. 

 

Daarnaast wil de gemeente enkele scenario’s die zicht bieden op het realiseren van toegang 

van doelgroepkinderen uit zogeheten ‘risicogezinnen’ tot de buitenschoolse opvang (4 tot 6 of 

4 tot 12 jaar). 

 

De gemeente Midden-Groningen wil graag de voor- en de nadelen van deze scenario’s op een 

rij, plus een indicatie van de extra financiële kosten voor de gemeente. Bij alle scenario’s wordt 

gekeken naar vier uitgangspunten: 

1) Algemene toegankelijkheid: is de voorziening toegankelijk voor de kinderen? 

2) Kwaliteit: wat is de gewenste kwaliteit? 

3) Betaalbaarheid voor de ouders: is deelname betaalbaar voor de ouders?  

4) Financiële haalbaarheid voor de gemeente: kan de gemeente dit betalen? 

 

De scenario’s en doorrekeningen moeten de gemeente in staat stellen om de juiste keuzen te 

maken en moeten bouwstenen opleveren voor het formuleren van een gemeentelijk 

beleidsplan gericht op het versterken van het onderwijskansenbeleid. Het plan kan in het 

verlengde behulpzaam zijn om de stijgende kosten van de (dure) jeugdhulp in Midden-

Groningen te beteugelen en vroegtijdig passende hulp te bieden aan kinderen en gezinnen die 

dat nodig hebben. 
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3. Achtergrond 

Landelijke ontwikkelingen 

De gemeente Midden-Groningen wil haar (doelgroep)peuters (2 tot 4 jaar) en zo mogelijk ook 

nieuwe groepen kinderen (alle peuters, kinderen van 0 tot 4 jaar, kinderen uit zogeheten 

‘risicogezinnen’ e.d.) meer ontwikkelingskansen bieden via een passend kinderopvangaanbod 

van goede kwaliteit. Kwalitatief goede kinderopvang kan worden gezien als een krachtig 

(preventief) beleidsinstrument binnen de transformatie van het sociaal domein. Door 

kwalitatief hoogwaardige kinderopvangvoorzieningen een belangrijke rol te geven in de 

ontwikkeling van kinderen, kunnen risico’s op het ontwikkelen van problemen op latere 

leeftijd worden voorkomen. De gemeente is en wordt hierbij geconfronteerd met een 

combinatie van landelijke ontwikkelingen. Denk aan: 

•  de Wet harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018 

(harmoniseren van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk qua a. kwaliteit, b. toezicht en 

c. financieringsstructuur voor tweewerkende ouders die kinderopvangtoeslaggerechtigd 

zijn), 

•  de extra peutermiddelen van Asscher (invoering van 2016 t/m 2021) voor éénwerkende 

en niet-werkende ouders (ouders die niet kinderopvangtoeslaggerechtigd zijn, vallen 

onder de verantwoordelijkheid van de gemeente)5, 

•  de nieuwe bekostigingssystematiek (actualisatie en herverdeling) van het GOAB 

(gefaseerd per 1 januari 2019) waaruit de voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters 

goeddeels wordt gefinancierd6, 

• de toename van het (G)OAB-budget van € 15 miljoen per jaar (vanaf 2018) en de 

realisatie van 16 uur per week voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters met € 170 

miljoen per jaar extra (vanaf 2020), waarvan € 150 miljoen voor een ruimer aanbod en  

€ 20 miljoen voor kwaliteit7. 

 

Recent is een politiek besluit genomen over de nieuwe bekostigingssystematiek van het GOAB, 

zoals voorgesteld door het CBS8. De gemeente weet nu waar ze budgettair aan toe is vanaf 1 

januari 2019. Het is duidelijk dat de gemeente Midden-Groningen (gefaseerd in 4 jaar tijd) 

aanmerkelijk meer ruimte krijgt om haar GOAB te verruimen en verrijken en een kwalitatief 

hoogwaardig voorschools stelsel neer te zetten voor (doelgroep)peuters9. Ook de gefaseerde 

verruiming van de KOT met structureel € 250 miljoen per jaar vanaf 2021, zoals opgenomen in 

het Regeerakkoord, beïnvloedt de kinderopvangvoorzieningen in de gemeente. Kinderopvang 

                                                           
5 Ministerie van SZW, Brief Tweede Kamer, Bestuurlijke afspraken: een aanbod voor alle peuters, 26 april 2016. 
6 Ministerie van OCW, Brief aan Tweede Kamer, Investeren in onderwijskansen, 31 januari 2018. 
7 Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord 2017-2021, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 10 oktober 2017. 
8 CBS (2015). Herziening Gewichtenregeling voor het onderwijsachterstandenbeleid Primair Onderwijs. Den Haag: 
CBS. 
CBS (2016). Herziening van gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 1. Den Haag: CBS. 
CBS (2017). Herziening van gewichtenregeling primair onderwijs. Fase 2: resultaten voor scholen en gemeenten. Den 
Haag: CBS. 
9 Ministerie van OCW, Aanpak van onderwijsachterstanden, 26 april 2018. 
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en peuteropvang (met voorschoolse educatie) zullen hierdoor goedkoper worden voor 

tweewerkende ouders (en ook de éénwerkende en niet-werkende ouders op grond van de 

gekoppelde inkomensafhankelijke ouderbijdragetabel van de VNG), waardoor het 

waarschijnlijk is dat de vraag toeneemt. 

 

Tegelijk is in Nederland een tendens gaande die erop wijst dat steeds meer (hoger opgeleide) 

ouders voor hun kinderen zogeheten ‘schaduwonderwijs’ (extra onderwijstijd buiten de 

reguliere schooltijden om) inkopen bij (commerciële) partijen10. Vooralsnog worden er vooral 

huiswerkbegeleiding, bijlessen en dergelijke ingekocht voor leerlingen uit het voortgezet 

onderwijs. In het basisonderwijs is dit nog geen wijdverbreid fenomeen. Schaduwonderwijs 

geeft deze leerlingen extra kansen op succesvolle schoolloopbanen. Kinderen uit lager 

opgeleide gezinnen ontbreekt het veelal aan deze mogelijkheid, omdat de daarvoor benodigde 

financiële middelen er niet zijn. Schaduwonderwijs kan daarmee de ongelijkheid tussen 

leerlingen uit verschillende gezinnen vergroten. De gemeente kan met het inkopen van 

kindplaatsen in de buitenschoolse opvang een ‘gezond’ tegenwicht bieden tegen deze 

maatschappelijke ontwikkeling, mits er in de buitenschoolse opvang doelgerichte en 

betekenisvolle activiteiten worden aangeboden die met de juiste ondersteuning en 

begeleiding van beroepskrachten de brede ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. 

 

Situatie in Midden-Groningen 

 

Beleid 

De gemeente Midden-Groningen heeft voor de uitvoering van het GOAB geen meerjarig 

beleidsplan voor het voorkomen en tegengaan van (beginnende) taal- en 

onderwijsachterstanden bij kinderen, maar heeft een aantal specifieke beleidsregels 

gespecificeerd. In de ‘Nadere regels onderwijsachterstandenbeleid’ zijn de gemeentelijke 

kaders en subsidieverlening vastgelegd. De subsidiëring van de voorschoolse educatie is 

vastgelegd in de ‘Nadere regels peuteropvang en voorschoolse educatie’. Deze nadere regels 

zijn in oktober 2017 afzonderlijk door de drie voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 

Slochteren en Menterwolde vastgesteld door de colleges. Het beleid is geharmoniseerd. Er 

wordt een brede doelgroepdefinitie toegepast en de gemeente zet in op het versterken van de 

kwaliteit in de VVE. Ook stimuleert de gemeente diverse lees- en stimuleringsprojecten om 

kinderen extra kansen in het onderwijs te geven. 

 

Kinder- en peuteropvang 

In de gemeente Midden-Groningen zijn volgens het Landelijk Register Kinderopvang11 (LRK) 32 

kinderdagverblijven van in totaal 12 kinderopvangaanbieders. Er zijn zes 

peuteropvangaanbieders met 27 locaties, waarvan vier organisaties en 18 locaties een 

peuteraanbod met VE hebben. Met hen heeft de gemeente subsidierelaties. Dit zijn:  

                                                           
10 Oberon en SEO (2017). Licht op schaduwonderwijs. Onderzoek naar deelname aan en uitgaven voor 
schaduwonderwijs. Utrecht/Amsterdam: Oberon/SEO.  
  
 
11 www.landelijkregisterkinderopvang.nl  

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/
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1) Kinderopvang KaKa (12 locatie met VE en 4 locaties zonder VE),  

2) COP-Kids First (2 locaties met VE en 3 locaties zonder VE) 

3) Stichting Prokino Kinderopvang (2 locaties met VE en 1 locatie zonder VE),  

4) Mevr. Nikla Roosken (1 locatie met VE),  

5) Stichting Tamiriki (1 locatie met VE) 

6) Kindercentrum Poko Loko V.O.F. (1 locatie zonder VE)  

 

In de gemeente Midden-Groningen krijgen reguliere peuters (2 tot 4 jaar) met subsidie van de 

gemeente een aanbod van minimaal 5,5 tot 7 uur verdeeld over twee dagdelen per week 

gedurende 40 weken per jaar (dit is het ‘basisaanbod peuteropvang’ van 220 uur per jaar). 

Doelgroeppeuters (peuters met een zogeheten ‘doelgroepindicatie’) krijgen minimaal 10 en 

maximaal 12 uur per week op tenminste drie verschillende dagdelen per week gedurende 

maximaal 40 weken per jaar (dit is ‘peuteropvang VE’ en omvat 440 uren per jaar).  

 

De gemeente verstrekt subsidie aan de aanbieders voor de meerkosten van peuteropvang, 

zowel voor reguliere peuters als voor doelgroeppeuters en zowel voor peuters van ouders die 

wel als ouders die niet kinderopvangtoeslaggerechtigd zijn. De vraagprijs aan ouders is in 2019 

€ 8,02 per uur, dit is het maximumtarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag 

vergoedt. De omvang van de subsidie voor de aanbieder is gebaseerd op een maximale 

uurprijs, welke is vastgesteld op € 9,02 (€ 1,00 ‘opslag’) voor het basisaanbod peuteropvang en 

€ 10,02 (€ 2,00 ‘opslag’) voor VE-peuteropvang. Ouders van doelgroeppeuters betalen enkel 

voor het basisaanbod (220 uren per jaar), de andere helft wordt volledig door de gemeente 

bekostigd (‘gratis’ uren en dagdelen). Tweewerkende ouders van (doelgroep)peuters betalen 

volgens de kinderopvangtoeslagtabel. Niet- en éénwerkende ouders betalen een 

ouderbijdrage overeenkomstig de landelijke kinderopvangtoeslagtabel (Adviestabel 

ouderbijdrage peuteropvang 2019 van de VNG). 

 

In 2019 is de maximale subsidie voor het basisaanbod peuteropvang vastgesteld op € 389.211 

en de maximale subsidie voor VE-peuteropvang is € 1.400.000.  

 

Buitenschoolse opvang 

Daarnaast heeft de gemeente 21 locaties voor buitenschoolse opvang (2 tot 12 jaar) bij 11 

aanbieders. Veel aanbieders die kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) en of (gesubsidieerde) 

peuteropvang (2 tot 4 jaar) hebben (o.m. Kinderopvang Kaka, Stichting Prokino Kinderopvang, 

mevrouw Nikla Roosken) bieden ook buitenschoolse opvang aan. 

 

De gemeente heeft momenteel geen subsidierelatie met de aanbieders van buitenschoolse 

opvang om een ontwikkelingsstimulerend aanbod te arrangeren voor geïndiceerde 

doelgroepkinderen GOAB of voor kinderen uit zogeheten ‘risicogezinnen’. De vraag- en 

kostprijs van buitenschoolse opvang ligt in 2019 rond € 6,89 per uur. Net als bij de 

peuteropvang is de werkelijke kostprijs van een meer ontwikkelingsgericht of educatief 

aanbod, zoals bij VE het geval is, hoger. Er zal dus evenals bij de peuteropvang een ‘opslag’-

bedrag nodig zijn om een kwalitatief goed aanbod in de buitenschoolse opvang mogelijk te 

maken.  
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Meer kinderopvang, minder zorg? 

Vrij recent (1 november 2018) is door de gemeenteraad van Midden-Groningen een motie 

aangenomen waarin wordt gerept over de (over)consumptie van (dure) gespecialiseerde 

jeugdhulp door gezinnen en kinderen in de gemeente. Eén op de zes kinderen (uit 300 van de 

2.100 gezinnen) krijgt jeugdhulp, dat een tekort heeft van € 3,9 miljoen op jaarbasis. In 2018 

wordt een verdubbeling van het tekort verwacht; € 7,9 miljoen. De 300 gezinnen en kinderen 

met extra zorgvragen krijgen dure vormen van jeugdhulp dat 70% van alle kosten met zich 

meebrengt. Daar komt bij dat de effectiviteit van het inzetten van de jeugdhulp (op latere 

leeftijd) wordt betwijfeld. Eén van de oorzaken is dat gezinnen en kinderen langdurig in 

armoede verkeren, vaak met ontwikkelachterstand en een meervoudige problematiek. Sociale 

teams van de gemeente Midden-Groningen hebben onlangs de opdracht gekregen om 

prioriteit te geven aan verandering van de jeugdhulp12.  

 

Het inzetten van kinderopvang kan mogelijk een bijdrage leveren aan het terugdringen van de 

vraag naar (kostbare) specialistische jeugdhulp. Landelijk lopen diverse projecten (bijv. 

Alert4You, Passende kinderopvang) waarin de kinderopvang (kinderdagopvang, 

gesubsidieerde peuteropvang en VE en buitenschoolse opvang) vroegtijdig en voorliggend een 

centrale rol speelt bij de jeugdhulp. Kinderopvang biedt volgens de raad structuur en draagt bij 

aan een positieve ontwikkeling van kinderen en het opvoedklimaat binnen gezinnen, mits van 

goede kwaliteit. Met name door de gemeente gesubsidieerde peuteropvang met VE 

(voormalig ‘peuterspeelzaalwerk’) voor doelgroeppeuters (2 tot 4 jaar) wordt gezien als een 

belangrijk preventief instrument binnen het sociaal domein. Kwalitatief goede voorschoolse 

voorzieningen die intensief samenwerken en afstemmen met aanpalende jeugd- en 

zorginstellingen (consultatiebureau, gezinsondersteuning, schuldhulpsanering, 

maatschappelijk werk, wijkteams e.d.) kunnen voorkomen dat kinderen op latere leeftijd 

terecht komen in de jeugdhulp. Kinderopvang plaatst kinderen niet in een uitzonderingspositie 

en biedt structuur en kansen in de eigen omgeving. Daarbij komt dat kinderopvang vele malen 

goedkoper is dan gespecialiseerde jeugdhulp. De verwachting is dat het versterken van de 

preventie de instroom naar de jeugdhulp kan temperen.  

 

Tegelijk is het verstandig om enig realisme aan de dag te leggen: er zijn kinderen en gezinnen 

die veel meer nodig hebben dan kwaliteitsvolle kinderopvang alleen om hen uit de 

jeugdhulpverlening te houden. Er zijn altijd situaties denkbaar waarin jeugdhulpverlening 

nodig is. Desondanks zij er uiteenlopende maatregelen en activiteiten die kinderen en 

gezinnen in kwetsbare situaties ondersteunen. Daarover gaat deze achtergrondstudie. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Zie bijvoorbeeld: http://www.middengroninger.nl/node/16684 
https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/nieuwe-aanpak-jeugdhulp-in-midden-groningen  
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/200239/Jeugdhulptekorten-Midden-Groningen-zijn-niet-op-te-brengen-update  

http://www.middengroninger.nl/node/16684
https://www.midden-groningen.nl/actueel/nieuws/nieuwe-aanpak-jeugdhulp-in-midden-groningen
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/200239/Jeugdhulptekorten-Midden-Groningen-zijn-niet-op-te-brengen-update
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4. Aanpak  

In goed overleg met de gemeente Midden-Groningen is bepaald dat een overzicht wordt 

geboden van maatregelen en activiteiten die beogen kinderen uit kwetsbare groepen meer 

kansen te bieden, ter voorkoming van problemen op latere leeftijd. Kansen op het deelnemen 

aan kinderopvang, VE en basisonderwijs, zodat kinderen optimale onderwijs- en 

arbeidsloopkansen krijgen. De specifieke maatregelen en activiteiten die in deze 

achtergrondstudie aan bod komen, zijn afgestemd met de gemeente en vormen een aanvulling 

op de maatregen en activiteiten die de gemeente Midden-Groningen momenteel uitvoert 

vanuit preventief beleid13.  

 

De gekozen maatregelen en activiteiten zijn onderverdeeld naar 1) leeftijdsfase en 2) type 

kind. Bij leeftijdsfase wordt onderscheid gemaakt in a) vóór schooltijd (0 tot 4 jaar), b) tijdens 

schooltijd (4 tot 12 jaar) en c) ná schooltijd (4 tot 12 jaar). Bij type kind wordt onderscheid 

gemaakt in het vergroten van kansen voor: i) kinderen uit de doelgroep (G)OAB (‘kinderen met 

extra stimuleringsbehoeften’), d.w.z. kinderen die opgroeien in minder bevoorrechte sociale, 

culturele en economische omstandigheden en ii) kinderen uit de doelgroep Passend onderwijs 

(‘kinderen met extra ondersteuningsbehoeften’).  

 

Doelgroepkinderen (G)OAB hebben vooral behoefte aan compenserende maatregelen, omdat 

ze van huis uit minder in aanraking komen met ontwikkelingsstimulering. Doelgroepkinderen 

Passend onderwijs hebben meer behoefte aan remediërende maatregelen, omdat ze 

belemmeringen ervaren bij de deelname aan reguliere kindvoorzieningen (kinderdagopvang, 

peuteropvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs)) vanwege (aangeboren) 

tekortkomingen. De doelgroep (G)OAB is anders dan de doelgroep Passend onderwijs, maar er 

kan zeker ook een overlap in doelgroep zijn. Immers, een kind met een licht verstandelijke 

beperking (lvb) kan opgroeien in een weinig stimulerend gezin. Denk aan een gezin waarin 

beide ouders laaggeletterd en langdurig werkzoekend zijn en in armoede leven. Hoe groot die 

overlap precies is, is lastig te kwantificeren. 

 

Het overzicht beperkt zich tot maatregelen waarbij de gemeente een stevige rol kan nemen: 

stimuleren, sturen en subsidiëren. Maatregelen die besturen van kinderopvangorganisaties 

(denk aan effectieve speelleertijd, cultuur van feedback geven en ontvangen e.d.) en 

basisscholen (denk aan klassenverkleining, inzet onderwijsassistenten, onderwijskundig 

leiderschap, peer tutoring e.d.) geheel zelf kunnen nemen en kunnen financieren blijven buiten 

beschouwing. Bedacht moet worden dat de gemeente extra middelen krijgt vanuit het GOAB, 

maar voor Passend onderwijs krijgt het geen middelen (dat gaat naar samenwerkings-

verbanden passend onderwijs), wel voor jeugdhulpverlening. Schoolbesturen krijgen eigen 

middelen voor de uitvoering van OAB. 

 

  

                                                           
13 Het plaatselijk preventie aanbod in Midden-Groningen 2018. 



 

17 

 

Dit zijn de 20 maatregelen en activiteiten die we onder de loep nemen: 

 

Tabel 4.1 Maatregelen en activiteiten vóór schooltijd (0 tot 4 jaar) voor doelgroepkinderen (G)OAB 

Maatregel en activiteit 

1. Uitbreiding naar 16 uur VE per week voor enkel doelgroeppeuters (2,5 tot 4 jaar) 

2. Uitbreiding naar 16 uur VE per week voor doelgroeppeuters  
en reguliere peuters 8 uur per week 

3. Uitbreiding naar 16 uur VE per week voor alle peuters 

4. Uitbreiding naar 16 uur VE per week voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar 

 
Tabel 4.2 Maatregelen en activiteiten vóór schooltijd (0 tot 4 jaar) voor doelgroepkinderen Passend 

onderwijs 

Maatregel en activiteit 

5. Voorschoolse intern begeleider in kinderopvang/peuteropvang  

6. Samenwerking en afstemming tussen kinderopvang en jeugdhulpverlening (Alert4You) 

7. Passende kinderopvang 

 

Tabel 4.3 Maatregelen en activiteiten onder schooltijd (4 tot 12 jaar) voor doelgroepkinderen (G)OAB 

Maatregel en activiteit 

8. Vroegschoolse educatie (4 tot 6 jaar) 

9. Schakelklassen 

10. Onderwijstijdverlenging 

11. Ouderbetrokkenheid 

 
Tabel 4.4 Maatregelen en activiteiten onder schooltijd (4 tot 12 jaar) voor doelgroepkinderen Passend 

onderwijs 

Maatregel en activiteit 

12. Integrale onderwijs-zorgarrangementen (onderwijs, jeugdhulp en/of zorg) 

13. Integraal KindCentrum (IKC) 

 
Tabel 4.5 Maatregelen en activiteiten ná schooltijd (4 tot 12 jaar) voor doelgroepkinderen (G)OAB 

Maatregel en activiteit 

14. Inkopen kindplaatsen BSO 

15. Brede school-activiteiten  

16. Huiswerkbegeleiding 

17. Zomerschool  

18. Weekendschool 

 
Tabel 4.6 Maatregelen en activiteiten ná schooltijd (4 tot 12 jaar) voor doelgroepkinderen Passend 

onderwijs 

Maatregel en activiteit 

19. BSO+ 

20. Kinderwerk 

 

Elke maatregel en activiteit besluit met een beknopte SWOT-analyse. Wat zijn de sterktes 

(strenghts), zwaktes (weaknesses), kansen (opportunity’s) en bedreigingen (threats)?  

Voor het beschrijven van de maatregelen en activiteiten is, gelet op de omvang van de 

opdracht, een bescheiden literatuursearch uitgevoerd waarin de volgende typen bronnen zijn 

gebruikt: websites, databases, beleidsplannen, boeken en onderzoeksrapporten. In elk 

hoofdstuk worden de specifieke bronnen vermeld in voetnoten. 
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5. Maatregelen en activiteiten vóór schooltijd (0 tot 4 jaar) voor 

doelgroepkinderen (G)OAB 

In dit hoofdstuk rekenen we een aantal toekomstgerichte scenario’s door voor 16 uur VE. De 

scenario’s variëren in:  

1)  kwaliteit (er kunnen diverse kwaliteitsniveaus14 worden gehanteerd, met variatie in 

kostprijs),  

2)  aantal uren / dagdelen per week (hoeveel (extra) uren / dagdelen krijgen de reguliere en 

doelgroeppeuters)?,  

3) gebruik / bereik (wie mogen profiteren van het aanbod, alleen doelgroeppeuters of alle 

kinderen van 0 tot 4 jaar?)  

4)  bijdrage van ouders van doelgroeppeuters (welke bijdrage(n) word(t)en aan de ouders 

gevraagd, krijgen doelgroeppeuters ‘gratis’ derde en vierde dagdelen?) 

 

Ad 1) de huidige kwaliteit in Midden-Groningen kan omhoog worden gebracht met specifieke 

maatregelen, zoals extra taakuren voor beroepskrachten, hbo’ers op / rond de groep (meer 

kwaliteit kost extra geld) bij VE. 

Ad 2) een ruimer aanbod in het licht van de uitbreiding naar 16 uur VE voor doelgroeppeuters 

vanaf 1 januari 2020 kan op gefaseerde wijze vorm worden gegeven. 

Ad 3) een ruimer gebruik / bereik neigt naar het realiseren van een ‘basisvoorziening’ voor alle 

peuters (2,5 tot 4 jaar) of alle kinderen 0 tot 4 jaar. 

Ad 4) ouders van doelgroeppeuters (al dan niet KOT-gerechtigd) kan uren / dagdelen per week 

worden ‘ geschonken’ omwille van een hoog doelgroepbereik.  

 

Er worden in de scenario’s twee niveaus van kwaliteit doorgerekend, in oplopende volgorde: 

1. Extra kwaliteit VE (iets hogere kwaliteit dan voldoen aan het Besluit VE15, welke bijv. 

tot uitdrukking komt in meer tijd voor duurzame professionalisering van 

beroepskrachten (niet-groepsgebonden uren), bijvoorbeeld wenselijk bij groepen met 

een hogere concentratie doelgroeppeuters. 

2. Hoge kwaliteit VE (de hoogste kwaliteit die we in dit rapport doorrekenen, welke bijv. 

tot uitdrukking komt in de inzet van meer uren van een hbo’er). 

 

Per niveau is uitgesplitst welke maatregelen er horen bij het kwaliteitsniveau, met daarbij ‘de 

plus’ die deze hogere kwaliteit geeft op de uurprijs. Verderop wordt per kwaliteitsaspect een 

inhoudelijke toelichting gegeven. 

                                                           
14 Elk toegevoegd kwaliteitsaspect kost geld. Hoe meer kwaliteit, des te hoger de kostprijs van één uur VE. 
15 Zie voor het besluit http://wetten.overheid.nl/BWBR0039549/2018-08-01.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0039549/2018-08-01
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5.1 Kwaliteitsniveaus en uurprijzen 

Omdat onbekend is tot welke maximale uurprijs voor de kinderopvang de overheid in 2020 (de 

datum waarop 16 uur VE voor doelgroeppeuters ingaat) vergoedt, rekenen we met het bedrag 

voor 2019: € 8,02 per uur. 

 
Tabel 5.1 Kosten van extra kwaliteit VE 

Extra niveau kwaliteit VE (bijvoorbeeld nodig bij maximaal 4 doelgroeppeuters op VE-

groep van 13 t/m 16 peuters) 

Kosten per groep / 

uur 

(richtbedragen)* 

Extra taakuren voor beroepskrachten VE (voorbereiding uitvoering en werken met VVE-

programma, overdracht naar basisschool, afstemming vroegschoolse educatie, scholing 

en professionalisering, taalniveau 3F voor mondelinge en leesvaardigheden e.d.).  

 

Denk aan 6 uur per groep, 3 uur extra per pm’er op 16 uitvoeringsuren per week (19-urig 

contract).** 

€7.200 per groep / 

€ 0,75 per uur 

Inrichting van de organisatie / management (coördinatie, overleg, kwaliteitszorg, 

opbrengstgericht werken, resultaatafspraken VVE, doorgaande lijn). 

€ 2.000 per groep / 

€ 0,21 per uur  

Materialen en activiteiten (aanschaf nieuw speelleermateriaal, themahoeken, uitstapjes, 

excursies, themagebonden activiteiten). 

€ 1.000 per groep / 

€ 0,10 per uur 

Permanente educatie o.g.v. scholingsplan (scholing, coaching, VIB e.d.) van 

beroepskrachten VE. 

€ 1.500 per groep / 

€ 0,16 per uur 

Inzet van hbo’er als coach of als (senior) beroepskracht op de groep.16 

 

Denk aan 2 uur per week op groep of als hbo-coach voor groep beschikbaar. 

€ 3.200 per groep / 

€ 0,33 per uur 

Activiteiten en maatregelen ter bevordering van ouderbetrokkenheid. € 500 per groep /  
€ 0,05 per uur 

Inzet van extra ondersteuning voor zorgpeuters (signalering, uitvoering, organisatie en 

coördinatie van extra ondersteuning). 

€ 750 per groep /  

€ 0,08 per uur 

Totaal € 16.150 per 

groep/  

+ € 1,68 per uur 

* We gaan hierbij uit van een bezetting van 15 peuters op een VE-groep die 16 uur per week gedurende 40 weken 

per jaar (640 uur per jaar) komen. Kosten worden dan verdeeld over 9.600 ‘betaalde’ uren.  

** Het staat de aanbieder uiteraard vrij om de extra niet-groepsgebonden uren vooral ten goede te laten komen 

aan beroepskrachten die op ‘zwaardere’ groepen werken, zodat er taakdifferentiatie mogelijk is. De inzet van één 

uur van een pedagogisch medewerker is begroot op € 30. De inzet van een hbo’er is op € 40 per uur gebaseerd. 

 

De kosten van één uur extra kwaliteit VE, zoals hierboven geëxpliciteerd, bedragen dus € 1,68 

per uur (bovenop de maximale vergoeding van één uur van het Rijk). Dit komt neer op een 

uurbedrag van € 8,02 plus € 1,68 is € 9,70. 
 

 

 

 

 

                                                           
16 De verplichte inzet van een hbo’er is aangekondigd (brief Slob, 31-1-’18), uit de Rijksvoornemens blijkt dat het 
Rijk meer hbo’ers wenst in VVE en de brede kinderopvang. Dit moet zorgen voor een hogere kwaliteit. Een hbo'er 
kan functioneren als (senior) pedagogisch (beleids)medewerker, coach en ondersteuner (logopedist, 
zorgcoördinator, ib’er). Er is echter nog geen definitief besluit over genomen. 
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Tabel 5.2 Kosten van hoge kwaliteit VE 

Hoge kwaliteit (bijvoorbeeld nodig bij 13 t/m 16 doelgroeppeuters op VE-groep van 13 
t/m 16 peuters) 

Kosten per groep / 
uur 
(richtbedragen)* 

Extra taakuren voor beroepskrachten VE (voorbereiding uitvoering en werken met VVE-

programma, overdracht naar basisschool, afstemming vroegschoolse educatie, scholing 

en professionalisering, taalniveau 3F voor mondelinge en leesvaardigheden e.d.).  

 
Denk aan 12 uur per groep, 6 uur extra per pm’er op 16 uitvoeringsuren per week (22-urig 
contract).** 

€ 14.400 per groep 
/ € 1,50 per uur  

Inrichting van de organisatie / management (coördinatie, overleg, kwaliteitszorg, 

opbrengstgericht werken, resultaatafspraken VVE, doorgaande lijn). 

€ 2.000 per groep / 

€ 0,21 per uur  

Materialen en activiteiten (aanschaf nieuw speelleermateriaal, themahoeken, uitstapjes, 

excursies). 

€ 1.000 per groep / 

€ 0,10 per uur 

Permanente educatie o.g.v. scholingsplan (scholing, coaching, VIB e.d.) van 

beroepskrachten VE. 

€ 2.000 per groep / 

€ 0,21 per uur 

Inzet van hbo’er als coach of als (senior) beroepskracht op de groep.*** 

 

Denk aan 4 uur per week op groep of als hbo-coach voor groep beschikbaar. 

€ 6.400 per groep / 
€ 0,67 per uur 

Activiteiten en maatregelen ter bevordering van ouderbetrokkenheid. € 1.000 per groep / 
€ 0,10 per uur 

Inzet van extra ondersteuning voor zorgpeuters (signalering, uitvoering, organisatie en 

coördinatie van extra ondersteuning). 

€ 750 per groep / € 
0,08 per uur 

Totaal € 27.550 per 
groep/  
+ € 2,87 per uur 

* We gaan hierbij uit van een bezetting van 15 peuters op een VE-groep die 16 uur per week gedurende 40 weken 

per jaar (640 uur per jaar) komen. Kosten worden dan verdeeld over 9.600 ‘betaalde’ uren.  

** Het staat de aanbieder uiteraard vrij om de extra niet-groepsgebonden uren vooral ten goede te laten komen 

aan beroepskrachten die op ‘zwaardere’ groepen werken, zodat er taakdifferentiatie mogelijk is.  

*** De inzet van één uur van een hbo’er is beraamd op € 40.  

 

De kosten van één uur hoge kwaliteit VE, zoals hierboven geëxpliciteerd, bedragen dus € 2,87 

per uur (bovenop de maximale vergoeding van één uur van het Rijk). Het gaat dan om € 8,02 

plus € 2,87 is € 10,89 per uur. 

 

Bovenstaande kostprijzen nemen we bij de doorrekening mee om na te gaan welke extra 

kosten de gemeente Midden-Groningen zou hebben voor 16 uur kwaliteitsvolle VE voor 

doelgroeppeuters, waar in gemengde groepen ook de reguliere peuters profijt van hebben. Elk 

jaar zal opnieuw gekeken moeten worden naar de prijsontwikkeling in de kinderopvang 

(maximale vergoeding van het Rijk voor KOT) en indexering voor autonome prijsstijging.  
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5.2 Kwaliteitsaspecten toegelicht 

Hieronder wordt per kwaliteitsaspect toegelicht, met waar mogelijk, de wetenschappelijke 

onderbouwing voor dit aspect. Voor meer informatie: zie de factsheet van Vander Heyden, 

Schilder & Jepma (2018): Wat werkt in VVE?, ontwikkeld voor het gemeentelijk 

ondersteuningstraject (GOAB), in opdracht van het ministerie van OCW17. 

 

Tabel 5.3 Verantwoording van de kwaliteitsaspecten 

Aantal taakuren  

Door vakbonden, brancheorganisaties en taskforces wordt herhaaldelijk gepleit om meer taakuren (niet-
groepsgebonden uren) te realiseren voor pedagogisch medewerkers. Deze taakuren kunnen gebruikt worden 
ter voorbereiding, nabespreking, het voeren van gesprekken met ouders en het onderhouden van contact met 
samenwerkende partijen, zoals leerkrachten in het PO. Een goede doorgaande lijn (bijvoorbeeld afstemming, 
delen van ervaringen) is essentieel voor het aanbieden van kwaliteit aan 2- tot 6-jarigen (Veen 2017; Taskforce 
‘tijd om door te pakken’ 2017). Natuurlijk zijn er ook taakuren nodig voor het kunnen volgen van scholing, met 
het oog op permanente educatie (‘een leven lang leren’). Zodat pedagogisch medewerkers bij de tijd blijven. 
Omdat er (nog) geen landelijke regels zijn over het minimum aantal taakuren varieert het aantal taakuren per 
organisatie. Pedagogisch medewerkers in de peuteropvang hebben doorgaans meer taakuren dan in de 
dagopvang en pedagogisch medewerkers die op een VE groep staan hebben doorgaans meer uren nodig dan 
medewerkers in de reguliere peuteropvang. Dit heeft te maken met de hogere dichtheid van instructie-
momenten en activiteiten in het aanbod. Er zijn aanwijzingen dat voorscholen die in hun programma veel 
instructiemomenten inbouwen een hogere proceskwaliteit op de groep hebben. Daartegenover staat dat 
voorscholen die veel vrij spel in hun programma bieden een lagere proceskwaliteit hebben. Dit kan vervolgens 
weer samenhangen met minder positieve effecten voor de kindontwikkeling (De Haan 2011, Leseman & Slot 
2013, Slot 2018, Veen & Leseman 2015, Slot 2018).  
Voor een hogere kwaliteit zijn meer taakuren nodig, daarin worden dan wel afspraken gemaakt over wat er 
verwacht wordt van pedagogisch medewerkers in deze taakuren. Pedagogisch medewerkers op ‘zwaardere’ 
groepen, groepen met meer doelgroepkinderen, hebben doorgaans meer taakuren nodig. Hierbij kan ook 
gedacht worden aan een model waarbij de organisatie de beschikbare taakuren naar behoefte en noodzaak 
verdeelt over de groepen. 

Inrichting van de organisatie / management  

Een hoge kwaliteit valt of staat met een goed functionerende organisatie. Denk hierbij aan een vast 
personeelsbestand, bewaking van kwaliteit (kwaliteitszorg, monitoring en evaluatie), onderzoek en innovatie, 
professionaliserings-beleid en het aanbieden van begeleiding en kwaliteitsverhoging van medewerkers. Uit 
onderzoek blijkt dat een organisatie die werkt met een vaste groep medewerkers met weinig 
personeelswisselingen, onder andere door goede werkomstandigheden en aanbod tot ontwikkeling, een 
hogere kwaliteit van het proces op de groepen heeft (Melhuish 2015, De Schipper 2003). 
In de Wet IKK is ook een extra eis opgenomen over het coachen van medewerkers door een nieuwe functie, 
de pedagogisch beleidsmedewerker. Deze coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse 
werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. Daarnaast houdt de pedagogisch 
beleidsmedewerker zich ook bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Uit onderzoek blijkt dat sterk 
pedagogisch leiderschap de professionaliteit van beroepskrachten versterkt. Dit beïnvloedt de kwaliteit op de 
groep positief (Siraj-Blatchford 2006, Siraj-Blatchford 2014).  
Voor elke organisatie geldt dat een bewaking van de kwaliteit ten goede komt aan het ‘product’. Ook in de 
kinderopvang geldt dat het voeren van gesprekken met de medewerkers, observeren bij elkaar etc. ten goede 
komt aan de kwaliteit. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen in onderzoek wat laat zien dat het creëren van een 
lerend netwerk een positief effect heeft op professionalisering (Henrichs & Leseman 2016, Henrichs 2016). 

Materialen en activiteiten  

Het aanbieden van VE kost doorgaans meer in materialen en activiteiten dan het aanbieden van een regulier 
aanbod. Hierbij kan gedacht worden aan het aanschaffen van een VVE-programma (dat via het werken met 
thema’s steeds nieuwe ontwikkelingsmaterialen voor kinderen nodig heeft) en een kindvolgsysteem. Het 
gebruik van een VVE-programma in de voorschool leidt tot betere kinduitkomsten (cognitief, sociaal-
emotioneel). Ook hebben voorzieningen die gebruik maken van een VVE-programma een hogere structurele 
kwaliteit, maar niet per se een merkbaar hogere proceskwaliteit (Leseman 2017, Leseman 2016, Veen 2000, 

                                                           
17 https://goab.eu/C16-N96-Wat-werkt-in-VVE-Een-overzicht-van-bevindingen-uit-recente-literatuur.html.  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
https://goab.eu/C16-N96-Wat-werkt-in-VVE-Een-overzicht-van-bevindingen-uit-recente-literatuur.html
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Veen 2006, Veen 2017, Slot 2015, Slot 2017). Het gebruiken van een goed kindvolgsysteem is belangrijk om 
kinderen goed te kunnen volgen, en hier het handelen op aan te kunnen passen. Dit maakt het mogelijk een 
ontwikkelingsgericht aanbod aan te bieden en om te werken met methodes zoals opbrengstgericht werken 
(OGW). Daarnaast kan het kindvolgsysteem de doorgaande lijn met school versterken, voorwaarde is dan dat 
ook de school achter de inhoud van het volgsysteem staat. 

Scholing / permanente educatie 

Het bijscholen en het professionaliseren van de medewerkers en organisatie draagt significant bij aan het 
verbeteren van de educatieve kwaliteit. Hiervoor zijn sterke aanwijzingen te vinden. De literatuur laat drie 
kernelementen van professionele ontwikkeling zien die belangrijk zijn: 1) permanentie, 2) gezamenlijkheid en 
3) reflectie (Slot 2015, Henrichs 2016, Slot 2018).  
Een hogere educatieve kwaliteit zorgt voor betere kinduitkomsten (zie ook inzet van hbo’er). Voor scholing 
geldt, hoe intensiever en hoe frequenter de scholing is, des te beter wordt het geleerde ook ingezet en 
geborgd op de werkvloer. In de verschillende kwaliteitsniveaus is daarom een opbouw meegenomen van 
scholing in de basiskwaliteit om aan verplichte eisen van VE te kunnen voldoen, tot permanente scholing in de 
hoge kwaliteit. 

Inzet van hbo’er  

Uit onderzoek blijkt dat voorzieningen waarin ook hoger opgeleide pedagogisch medewerkers werkzaam zijn, 
een hogere emotionele en educatieve proceskwaliteit (bijvoorbeeld betere talige interacties met de kinderen) 
wordt geboden. Er is ook een pilot geweest waarin de rol van de hbo’er is bekeken. In deze pilot wordt de 
hbo’er op de groep ervaren als een meerwaarde voor de voorschool (Melhuish 2015, Slot 2015, Veen & 
Leseman 2015, Slot 2017, Slot 2018, Pilot startgroepen Oberon 2015). Een hogere educatieve kwaliteit is 
belangrijk omdat deze samenhangt met betere kinduitkomsten (Nederlandse taalvaardigheid, 
rekenvaardigheid, selectieve aandacht). Hier zijn sterke aanwijzingen voor in onderzoek (De Haan 2011, De 
Haan 2013, Henrichs 2016, Leseman 2017, Leseman 2016, Melhuish 2015). Ook de emotionele kwaliteit hangt 
samen met betere kinduitkomsten (Leseman 2017, Leseman Veen 2016). Het inzetten van een hbo’er is dan 
ook een breed gedragen manier om te kwaliteit te verhogen, en zal naar verwachting op niet al te lange 
termijn een verplichting worden bij het aanbieden van VE. 

Ouderbetrokkenheid (ontwikkelingsonderseunend gedrag in de thuissituatie) 

Het betrekken van ouders is goed voor de ontwikkeling van het kind. Voorbeelden hiervan zijn het meegeven 
van thuisopdrachten, (coachings)gesprekken, voorleesactiviteiten e.d. Er zijn sterke aanwijzingen in binnen- en 
buitenlands onderzoek om dit aan te nemen (Menheere 2010). Er zijn ook aanwijzingen dat centrum-
programma’s en combinaties van centrum- en gezinsgerichte programma’s (bijv. Opstap(je)) leiden tot betere 
kinduitkomsten dan alleen gezinsgerichte programma’s. Dit geldt voor de cognitieve ontwikkeling van het kind 
(Blok 2005). Zie ook Hoogeveen & Schilder (2018) ‘Factsheet Gemeentelijk ouderbeleid’ op www.goab.eu.  
Pedagogisch medewerkers zijn degenen die ouders bij wijze van spreken dagelijks zien. Een voor de hand 
liggend, en vaak vertrouwd persoon voor ouders waarbij ze hun (opvoedkundige) problemen kunnen stellen. 
Het is daarom van meerwaarde als beroepskrachten voldoende tijd, en kundigheid hebben, om de ouders te 
kunnen ondersteunen en begeleiden, en indien van toepassing door te kunnen verwijzen. Zeker op 
‘zwaardere’ groepen is het aan te raden om pedagogisch medewerkers ruimte te geven voor contact met 
ouders, iets wat zij hoogst waarschijnlijk in de praktijk ook al tot uitvoer zullen brengen. 

Extra ondersteuning zorgpeuters  

Extra ondersteuning van zorgpeuters is in de kwaliteitsniveaus opgenomen. Zeker op zwaardere groepen waar 
meer problematiek speelt die richting zorg gaat, en het bieden van passende of inclusieve opvang, is er vraag 
naar meer tijd en ruimte om zorgpeuters extra ondersteuning te kunnen bieden. Het is aan te raden om 
gezamenlijk afspraken te maken over de inzet van eventuele extra middelen. De middelen kunnen besteed 
worden aan de benodigde tijd voor coördinatie met samenwerkende zorgorganisaties, een pedagoog of 
locatiemanager kan als extra taak ingeroepen worden bij signalen van de pedagogisch medewerker om te 
observeren en door te verwijzen of de (hoger opgeleide) pedagogisch medewerkers kunnen getraind worden 
om extra aan te bieden aan zorgpeuters. Het is aan de gemeente en de organisaties hoe zij deze 
ondersteuning het beste vorm wensen te geven naar de behoefte die er momenteel is. 

Gemengde groepen 

In elk kwaliteitsniveau is rekening gehouden met het aanbod van VE in gemengde groepen. 
Achterstandskinderen profiteren volgens onderzoek meer van VVE in heterogene / gemengde groepen dan in 
homogene achterstandsgroepen. Doelgroepkinderen kunnen in gemengde groepen leren van reguliere 
kinderen (De Haan 2011, De Haan 2013, Melhuish 2015). Ander onderzoek toont aan dat op groepen met 
relatief veel doelgroepkinderen de structurele en proceskwaliteit gemiddeld genomen hoger is, waarschijnlijk 
omdat er in deze groepen meer geïnvesteerd wordt (Leseman 2017, Leseman & Veen 2017). Het is dan ook 
aan te raden om VE aan te bieden in gemengde groepen van reguliere peuters en doelgroeppeuters zoals nu 
ook gebeurt in de gemeente. 

http://www.goab.eu/
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5.3 Doorrekening vier toekomstgerichte scenario’s 

Al met al zijn er in theorie veel mogelijke combinaties (naar kwaliteit, naar aanbod, naar 

gebruik, naar ouderbijdrage e.d.). Deze worden niet allemaal doorgerekend. We beperken ons 

tot een aantal hoofdscenario’s, gericht op 16 uur VE voor doelgroeppeuters. Hieronder 

rekenen we de volgende vier toekomstgerichte varianten door.  

 
Tabel 5.4 Vier toekomstgerichte scenario’s 

Scenario  Omschrijving 

Scenario 1 Extra kwaliteit VE voor reguliere peuters en hoge kwaliteit voor doelgroeppeuters, 

doelgroeppeuters 16 uur per week en reguliere peuters 5,5 uur per week* 

Scenario 2  Extra kwaliteit VE voor reguliere peuters en hoge kwaliteit VE voor doelgroeppeuters, 

doelgroeppeuters 16 uur per week en reguliere peuters 8 uur per week** 

Scenario 3 Extra kwaliteit VE voor reguliere peuters en hoge kwaliteit VE voor doelgroeppeuters, alle peuters 

16 uur per week 

Scenario 4 Extra kwaliteit voor reguliere kinderen en hoge kwaliteit voor doelgroepkinderen, alle kinderen van 

0 tot 4 jaar 

* In dit (smalle) scenario krijgen alleen de doelgroeppeuters 16 uur per week VE. Reguliere peuters krijgen het 

huidige ‘basisaanbod’ van minimaal 5,5 (tot 7 uur) uur per week VE, ofwel 220 uur per jaar.  

** Dit is ruimer dan reguliere peuters nu krijgen. Het is de helft van het aantal uren dat doelgroeppeuters per 1 

januari 2020 krijgen. Bedenk: de gemeente Midden-Groningen ontvangt Asscher-middelen die zijn gebaseerd op vijf 

uur per week, 40 weken, ofwel 200 uur per jaar voor reguliere peuters van niet-KOT-ouders. Die vijf uren per week 

is de helft van het huidige aantal van de wettelijk verplichte 10 uur per week gedurende 40 weken per jaar (400 

uren op jaarbasis), voor de doelgroeppeuters. Die acht uur voor reguliere peuters is in lijn met deze verdeling. De 

gemeente heeft immers ook geen (wettelijke) verplichting aan ouders van reguliere peuters om extra uren te 

faciliteren. De beschikbare Asscher-middelen zijn ongeveer € 1.500 per peuter, dus ongeveer 85 reguliere peuters 

die nog niet deelnemen aan een voorschoolse voorziening in Midden-Groningen zouden hiervan kunnen profiteren. 

 

Voor de goede orde: 16 uur per week VE (640 uur op jaarbasis) kan op verschillende manieren 

worden ingericht. 18 Er kan worden gekozen voor variatie naar aantal en lengte van dagdelen, 

zoals vier dagdelen van vier uur per week19, van drie dagdelen van vijf uur en 20 minuten, of 

vijf dagdelen van drie uur en 12 minuten. Dit zijn gelijke dagdelen. Er kan ook 16 uur per week 

worden aangeboden via drie maal 3,5 en éénmaal 5,5 uur (ongelijke dagdelen). Ook kan er 

gevarieerd worden naar aantal weken per jaar: 46 weken van 14 uur per week maakt immers 

ook 640 uur op jaarbasis. Het is aan de aanbieder(s) van het gesubsidieerde peuteraanbod om 

te kijken welk peuteraanbod waar nodig is, welke wensen en behoeften (doelgroep)peuters en 

hun ouders hebben. 

 

N.B.: het gaat hierna om ‘het grote plaatje’, een ruwe schatting van de gemeentelijke financiën 

in de nieuwe situatie. Per locatie kunnen kosten en baten (exploitatie) uiteenlopen, afhankelijk 

van onder meer het precieze aantal ouders dat recht heeft op KOT en binnen de diverse 

                                                           
18 De 16 uur per week VE geldt wettelijk gezien vanaf 1 januari 2020 voor (nieuw instromende) doelgroeppeuters 
van 2,5 tot 4 jaar (960 uur in 1,5 jaar) en moet verdeeld worden over minimaal drie dagen van maximaal zes uur per 
dag. 
19 Bij vier gelijke dagdelen van vier uur zijn er combinaties van reguliere peuters (twee dagdelen) en 
doelgroeppeuters (vier dagdelen) mogelijk ter bevordering van gemengde groepen.  
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inkomensklassen vallen. Ook van de toenemende verruiming van de KOT kan een effect worden 

verwacht: toenemende vraag naar peuteraanbod, omdat het goedkoper voor ouders wordt.  

 

Doorrekening scenario 1: Extra kwaliteit VE voor reguliere peuters en hoge kwaliteit voor 

doelgroeppeuters, doelgroeppeuters 16 uur per week en reguliere peuters 5,5 uur per week 

 

Dit zijn de uitgangspunten bij scenario’s 1 t/m 3: 

 

Aantallen 

• de startleeftijd is 2,5 jaar (peuters)  

• 64% van alle peuters neemt deel (van alle 844 Midden-Groningse peuters zijn dit 536 

peuters)20 

• aantal doelgroeppeuters is 27%: 147 (van 536 peuters)  

• aantal reguliere peuters is 73%: 389 (van 536 peuters) 

 

Kinderopvangtoeslag21  

• circa 26% van ouders van peuters heeft geen recht op KOT: 137 (van 536 peuters) 

• circa 74% van ouders van peuters heeft wel recht op KOT: 399 (van 536 peuters) 

• doelgroeppeuters, wel KOT ca. 60%: 88 (van 147 peuters) 

• doelgroeppeuters, geen KOT ca. 40%: 59 (van 147 peuters) 

• reguliere peuters, wel KOT ca. 80%: 311 (van 389 peuters) 

• reguliere peuters, geen KOT ca. 20%: 78 (van 389 peuters) 

 

Kwaliteit 

• extra kwaliteit VE voor reguliere peuters (met kostprijs van € 9,70 per uur) en hoge 

kwaliteit VE voor doelgroeppeuters (met kostprijs van € 10,89 per uur) 

 

Aanbod 

• alle Midden-Groningse doelgroeppeuters hebben recht op 16 uur per week (640 uur 

per jaar) en alle reguliere peuters hebben recht op 5,5 uur per week (220 uur per jaar) 

 

Kost- en vraagprijs  

• de kostprijs van één uur extra kwaliteit VE is € 9,70 per uur en één uur hoge kwaliteit 

VE is € 10,89 

• vraagprijs aan ouders is maximale uurprijs voor KOT: € 8,02 per uur (prijsniveau 2019) 

 

 

                                                           
20 Door o.a. kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het aantal uren per week kan het gebruik / bereik van VE toe- 
of afnemen. Het is lastig om dit effect in te schatten. Daarom gaan we uit van het huidige gebruik / bereik. 
21 Buitenhek management & consult (2017). Monitor bereik van voorschoolse voorzieningen in NL 2017 
Onderzoek naar effecten bestuurlijke afspraken Aanbod voor alle peuters SZW en VNG. 
Volgens gegevens van het CBS (1 januari 2017) hebben veruit de meeste ouders van peuters in Midden-Groningen 
recht op KOT omdat beide ouders werken of studeren. Van alle ouders van 844 peuters op 1 januari 2017 hebben 
652 (77%) recht op toeslag, 192 (23%) hebben geen recht op toeslag.  
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Ouderbijdragen 

• ouders van doelgroeppeuters met recht op KOT betalen voor acht uur per week (320 

uur op jaarbasis), andere acht uur per week (320 uur op jaarbasis) wordt hen 

geschonken (‘gratis’ uren/ dagde(e)l(en)) 

• ouders van doelgroeppeuters zonder recht op KOT betalen inkomensafhankelijke 

ouderbijdrage voor 5,5 uur per week (220 uur op jaarbasis) (‘gratis’ derde en vierde 

dagdeel’) 

• ouders van reguliere peuters met recht op KOT betalen voor 5,5 uur per week (220 uur 

op jaarbasis)  

 
Tabel 5.5 Scenario 1. Overzicht geschatte kosten en baten van gesubsidieerd gebruik in gemeente Midden-

Groningen volgens nieuwe financiële spelregels 2020 (hele euro’s) 

Bekostigings-

taak gemeente 

Aantal 

peuters 

Kostprijs 

per uur 

Aantal uren per 

jaar 

Kosten  Inkomsten 

peuteropvang  

Kosten 

gemeente 

a. Ouders met 

recht op KOT, 

regulier 

311 € 9,70 220 € 663.674  € 548.728*  € 114.946   

b. Ouders met 

recht op KOT, 

doelgroep 

88 € 10,89 640 € 613.325  € 225.843** 

 

€ 387.482  

c. Ouders 

zonder recht op 

KOT, regulier 

78 € 9,70  220  € 166.452  € 14.820*** € 151.632  

d. Ouders 

zonder recht op 

KOT, doelgroep 

59 € 10,89  640 € 411.206  € 16.520**** € 394.686  

Totaal 536   € 1.854.657  € 805.911   € 1.048.746  

* Gebaseerd op vraagprijs aan ouders van € 8,02 per uur VE (5,5 uur per week / 220 uur per jaar). Ouders 

krijgen tot € 8,02 per uur vergoed van het Rijk. Het gaat om inkomsten ter grootte van € 1.764,40 per jaar 

per peuter. Financiële dekking van verschil tussen kosten en inkomsten zou uit gemeentefonds en/of extra 

Asscher-middelen (2016 t/m 2021) moeten komen, niet uit GOAB-middelen die geoormerkt zijn voor de 

doelgroep en achterstandenbestrijding. 

** Deze ouders betalen bruto € 2.566 per jaar per peuter voor acht uur per week (320 uur per jaar), want ze 

krijgen de overige acht uren ‘gratis’. Ze krijgen tegemoetkoming terug bij Belastingdienst in vorm van KOT. 

Kostendekking zal uit GOAB-budget moeten komen. 

*** Deze ouders betalen gemiddeld € 190 (bij modaal salaris) per jaar voor 5,5 uren per week / 220 uur per jaar. 

De gemeente krijgt extra peutermiddelen (Asscher-middelen 2016 t/m 2021) van het Rijk om deze groep te 

bedienen. 

**** Deze ouders wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage gevraagd van gemiddeld € 280 per jaar (acht 

uur per week / 320 uur per jaar), want de andere acht uur per week (320 uur per jaar) krijgen ze ‘gratis’ van 

de gemeente. De gemeente betaalt fors bij uit de Rijksmiddelen voor GOAB. 

 

Dit peuterstelsel van 16 uur hoge kwaliteit VE voor doelgroeppeuters en 5,5 uur extra kwaliteit 

VE voor reguliere peuters kost ruim € 1,8 miljoen op jaarbasis. Rijk en ouders betalen voor 

ruim € 800.000 mee. De kosten van de gemeente Midden-Groningen bedragen ruim  

€ 1.000.000 per jaar. 

  

Als ouders van doelgroeppeuters voor de volledige 16 uren VE moeten betalen, bespaart de 

gemeente rond de € 250.000 per jaar. 
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Doorrekening scenario 2: Extra kwaliteit VE voor reguliere peuters en hoge kwaliteit VE voor 

doelgroeppeuters, doelgroeppeuters 16 uur per week en reguliere peuters 8 uur per week 

 

Nu volgt de doorrekening van variant 2. Grootste verschil met scenario 1 betreft het 

aanvullende aanbod dat de reguliere peuters krijgen; ze krijgen 8 uur VE (i.p.v. de huidige 5,5 

uur) van extra kwaliteit. Dat maakt scenario 2 duurder voor de gemeente. 

 
Tabel 5.6. Scenario 2. Overzicht geschatte kosten en baten van gesubsidieerd gebruik in gemeente Midden-

Groningen volgens nieuwe financiële spelregels 2020 (hele euro’s) 

Bekostigings-

taak gemeente 

Aantal 

peuters 

Kostprijs 

per uur 

Aantal uren per 

jaar 

Kosten  Inkomsten 

peuteropvang  

Kosten 

gemeente 

a. Ouders met 

recht op KOT, 

regulier 

311 € 9,70 320 € 965.344  € 798.150*  € 167.194   

b. Ouders met 

recht op KOT, 

doelgroep 

88 € 10,89 640 € 613.325  € 225.843** 

 

€ 387.482  

c. Ouders 

zonder recht op 

KOT, regulier 

78 € 9,70  320  € 242.112  € 21.840*** € 220.272  

d. Ouders 

zonder recht op 

KOT, doelgroep 

59 € 10,89  640 € 411.206  € 16.520**** € 394.686  

Totaal 536   € 2.231.987  € 1.062.353   € 1.169.634  

* Gebaseerd op vraagprijs aan ouders van € 8,02 per uur VE (twee dagdelen / acht uur per week / 320 uur 

per jaar). Ouders krijgen tot € 8,02 per uur vergoed van het Rijk. Het gaat om inkomsten ter grootte van  

€ 2.566,40 per jaar per peuter. Financiële dekking van verschil tussen kosten en inkomsten zou uit 

gemeentefonds en/of extra Asscher-middelen (2016 t/m 2021) moeten komen, niet uit GOAB-middelen 

die geoormerkt zijn voor de doelgroep en achterstandenbestrijding. 

** Deze ouders betalen bruto € 2.566,40 per jaar per peuter voor twee dagdelen / acht uur per week (320 

uur per jaar), want ze krijgen de overige uren / dagdelen ‘gratis’. Ze krijgen tegemoetkoming terug bij 

Belastingdienst in vorm van KOT. Kostendekking zal uit GOAB-budget moeten komen. 

*** Deze ouders betalen gemiddeld € 280 (bij modaal salaris) per jaar voor acht uren per week / 320 uur per 

jaar. De gemeente krijgt extra peutermiddelen (Asscher-middelen 2016 t/m 2021) van het Rijk om deze 

groep te bedienen. 

**** Deze ouders wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage gevraagd van gemiddeld € 280 per jaar (acht 

uur per week / 320 uur per jaar), want de andere acht uur per week (320 uur per jaar) krijgen ze ‘gratis’ 

van de gemeente. De gemeente betaalt fors bij uit de Rijksmiddelen voor GOAB. 

 

Scenario 2 kost de gemeente bijna € 1,2 miljoen op jaarbasis. Dit wordt ongeveer € 1 miljoen 

als alle ouders, ook die van doelgroeppeuters, voor alle 16 uur VE een ouderbijdrage moeten 

betalen. 
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Doorrekening scenario 3: Extra kwaliteit VE voor reguliere peuters en hoge kwaliteit VE voor 

doelgroeppeuters, alle peuters 16 uur per week 

 

Onderstaande tabel bevat de doorrekening van scenario 3. Scenario 3 is een stuk duurder, 

omdat hierin alle peuters recht krijgen op een aanbod van 16 uur VE per week. 

 
Tabel 5.7 Scenario 3. Overzicht geschatte kosten en baten van gesubsidieerd gebruik in gemeente Midden-

Groningen volgens nieuwe financiële spelregels 2020 (hele euro’s) 

Bekostigings-

taak gemeente 

Aantal 

peuters 

Kostprijs 

per uur 

Aantal uren per 

jaar 

Kosten  Inkomsten 

peuteropvang  

Kosten 

gemeente 

a. Ouders met 

recht op KOT, 

regulier 

311 € 9,70 640 € 1.930.688  € 1.596.301* 

 

€ 334.387  

b. Ouders met 

recht op KOT, 

doelgroep 

88 € 10,89 640 € 613.325  € 225.843** 

 

€ 387.482  

c. Ouders 

zonder recht op 

KOT, regulier 

78 € 9,70  640  € 484.224 € 43.680*** € 440.544  

d. Ouders 

zonder recht op 

KOT, doelgroep 

59 € 10,89  640 € 411.206  € 16.520**** € 394.686  

Totaal 536   € 3.439.443  € 1.882.344   € 1.557.099   

* Gebaseerd op vraagprijs aan ouders van € 8,02 per uur VE (twee dagdelen / acht uur per week / 640 uur 

per jaar). Ouders krijgen tot € 8,02 per uur vergoed van het Rijk. Het gaat om inkomsten ter grootte van € 

5.132,80 per jaar per peuter. Financiële dekking van verschil tussen kosten en inkomsten zou uit 

gemeentefonds en/of extra Asscher-middelen (2016 t/m 2021) moeten komen, niet uit GOAB-middelen 

die geoormerkt zijn voor de doelgroep en achterstandenbestrijding. 

** Deze ouders betalen bruto € 2.566,40 per jaar per peuter voor twee dagdelen / acht uur per week (320 

uur per jaar), want ze krijgen overige uren / dagdelen ‘gratis’. Ze krijgen tegemoetkoming terug bij 

Belastingdienst in vorm van KOT. Kostendekking zal uit GOAB-budget moeten komen. 

*** Deze ouders betalen gemiddeld € 560 (bij modaal salaris) per jaar voor 16 uren per week / 640 uur per 

jaar. De gemeente krijgt extra peutermiddelen (Asscher-middelen 2016 t/m 2021) van het Rijk om deze 

groep te bedienen. 

**** Deze ouders wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage gevraagd van gemiddeld € 280 per jaar (acht 

uur per week / 320 uur per jaar), want de andere acht uur per week (320 uur per jaar) krijgen ze ‘gratis’ 

van de gemeente. De gemeente betaalt fors bij uit de Rijksmiddelen voor GOAB. 

 

Scenario 3 kost de gemeente ruim € 1,5 miljoen op jaarbasis. Als de ouders van de 

doelgroeppeuters voor alle 16 uren VE per week betalen, dan is het ongeveer € 250.000 

goedkoper voor de gemeente. 
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Doorrekening scenario 4: Extra kwaliteit voor reguliere kinderen en hoge kwaliteit voor 

doelgroepkinderen, alle kinderen van 0 tot 4 jaar 

 

Als laatste presenteren we de doorrekening van scenario 4 (de meest vooruitstrevende en 

meest dure) variant. Hierin krijgen alle Midden-Groningse kinderen van 0 tot 4 jaar recht op 16 

uur VE (een ‘basisvoorziening’ van goede kwaliteit). We maken hierbij de volgende aannames: 

• we nemen de leeftijdsgroep van 0,5 tot 4 jaar, omdat veel jongste baby’s pas later 

beginnen met kinderopvang vanwege ouderschapsverlof e.d. (in totaal ca. 1.960 

kinderen) 

• we rekenen met eenzelfde bereikpercentage als voor de peuters (64%), wat neerkomt 

op 1.255 deelnemende kinderen van 0,5 tot 4 jaar 

• de verdeling naar arbeidspositie van ouders (26% heeft recht op KOT en 74% niet en 

doelgroepstatus van kind (27% doelgroep en 73% regulier) is gelijk als bij de peuters  

• de kostprijzen van VE zijn (meer kwaliteit op de groep) gelijk aan hiervoor (€ 9,70 per 

uur voor extra kwaliteit reguliere kinderen en € 10,89 per uur voor hoge kwaliteit 

doelgroepkinderen)  

 
Tabel 5.8 Scenario 4. Overzicht geschatte kosten en baten van gesubsidieerd gebruik in gemeente Midden-

Groningen volgens nieuwe financiële spelregels 2020 (hele euro’s) 

Bekostigings-

taak gemeente 

Aantal 

kinderen 

Kostprijs 

per uur 

Aantal uren per 

jaar 

Kosten  Inkomsten 

kinderopvang  

Kosten 

gemeente 

a. Ouders met 

recht op KOT, 

regulier 

728 € 10,89 640 € 5.073.869   € 3.736.678* 

 

€ 1.337.191   

b. Ouders met 

recht op KOT, 

doelgroep 

206 € 10,89 640 € 1.435.738  € 528.678** 

 

€ 907.060  

c. Ouders 

zonder recht op 

KOT, regulier 

183 € 10,89  640  € 1.275.437 € 102.480*** € 1.172.957  

d. Ouders 

zonder recht op 

KOT, doelgroep 

138 € 10,89  640 € 961.805  € 38.640**** € 923.165  

Totaal 1.255   € 8.746.849  € 4.406.476   € 4.340.373  

* Gebaseerd op vraagprijs aan ouders van € 8,02 per uur VE (twee dagdelen / acht uur per week / 640 uur 

per jaar). Ouders krijgen tot € 8,02 per uur vergoed van het Rijk. Het gaat om inkomsten ter grootte van  

€ 5.132,80 per jaar per peuter. Financiële dekking van verschil tussen kosten en inkomsten zou uit 

gemeentefonds en/of extra Asscher-middelen (2016 t/m 2021) moeten komen, niet uit GOAB-middelen 

die geoormerkt zijn voor de doelgroep en achterstandenbestrijding. 

** Deze ouders betalen bruto € 2.566,40 per jaar per peuter voor twee dagdelen / acht uur per week (320 

uur per jaar), want ze krijgen de overige uren / dagdelen ‘gratis’. Ze krijgen tegemoetkoming terug bij 

Belastingdienst in vorm van KOT. Kostendekking zal uit GOAB-budget moeten komen. 

*** Deze ouders betalen gemiddeld € 560 (bij modaal salaris) per jaar voor 16 uren per week / 640 uur per 

jaar. De gemeente krijgt extra peutermiddelen (Asscher-middelen 2016 t/m 2021) van het Rijk om deze 

groep te bedienen. 

**** Deze ouders wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage gevraagd van gemiddeld € 280 per jaar (acht 

uur per week / 320 uur per jaar), want de andere acht uur per week (320 uur per jaar) krijgen ze ‘gratis’ 

van de gemeente. De gemeente betaalt fors bij uit de Rijksmiddelen voor GOAB. 
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De meest vooruitstrevende variant betreffende 16 uur VE van extra kwaliteit voor reguliere 

kinderen van 0,5 tot 4 jaar en hoge kwaliteit VE voor doelgroepkinderen van 0,5 tot 4 jaar 

(conform eerdere aannames en huidig gebruik) kost de gemeente per jaar ruim € 4,3 miljoen 

en circa € 3,8 miljoen als de ouders van de doelgroepkinderen ook voor alle uren meebetalen. 

5.4 Subsidieregeling(en) 16 uur VE 

Dit deel gaat over de mogelijke uitvoering van de scenario’s 1 t/m 3, waarin is gevarieerd met 

16 uur VE voor doelgroeppeuters. We laten de 16 uur VE voor alle kinderen 0,5 tot 4 jaar 

(scenario 4) buiten beschouwing vanwege de betrekkelijk hoge financiële lasten voor de 

gemeente en daardoor de praktische onhaalbaarheid van dit progressieve scenario voor 2020 

en verder.  

 

Voor de gemeente Midden-Groningen is er vanaf 2020 (en verder) een alternatieve 

subsidieregel mogelijk betreffende de bekostiging van VE aan peuters. Nu wordt er subsidie 

uitgekeerd op basis van zogeheten ‘uurprijsbekostiging’. 

 

Hieronder genoemde subsidies staan open voor alle aanbieders die VE willen bieden aan 

peuters, onder de voorwaarden die de gemeente Midden-Groningen stelt22. 

 

1) Eenmalige / incidentele subsidie ter voorbereiding op het uitvoeren van VE voor nieuwe 

aanbieders bestaat o.m. uit: 

• beroepskrachten scholen in VE (bijv. werken met VVE-programma, taalniveau 3F voor 

mondelinge vaardigheden en leesvaardigheden) 

• aanschaffen van VVE-programma (erkend en opgenomen in Databank Effectieve 

Jeugdinterventies van het NJi) 

• aanschaffen van bijbehorend kindvolgsysteem voor het volgen van de ontwikkeling 

van kinderen 

 

Een indicatief subsidiebedrag voor de start van VE is zo’n € 6.000 tot € 7.000 per groep23. 

 

  

                                                           
22 Specifieke subsidievoorwaarden en kwaliteitseisen zullen nader ingevuld moeten worden door de gemeente 
Midden-Groningen, in overleg met het werkveld van de (nieuwe) aanbieders van VE. Deze regeling zou vanaf 2020 
van kracht kunnen worden voor nieuwe aanbieders die zich willen kwalificeren voor VE. 
23 Dit richtbedrag en andere richtbedragen zijn afgeleid van de situatie m.b.t. het landelijke peuterplan en het 
peuterstelsel in Amsterdam (en inmiddels ook Utrecht). Deze vergoeding dekt waarschijnlijk niet alle kosten die een 
nieuwe aanbieder maakt, het is meer een forse tegemoetkoming in die kosten. De nieuwe aanbieder zal zelf dus 
waarschijnlijk ook mee moeten financieren om VE mogelijk te maken (vorm van cofinanciering).  
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2) Periodieke groepssubsidie voor uitvoering van VE bestaat uit24:  

 
Tabel 5.9a Kosten van extra kwaliteit VE 

Extra niveau kwaliteit VE (bijvoorbeeld nodig bij maximaal 4 doelgroeppeuters op VE-

groep van 13 t/m 16 peuters) 

Kosten per uur 

(richtbedragen) 

Extra taakuren voor beroepskrachten VE (voorbereiding uitvoering en werken met VVE-

programma, overdracht naar basisschool, afstemming vroegschoolse educatie, scholing 

en professionalisering, taalniveau 3F voor mondelinge en leesvaardigheden e.d.).  

 

Denk aan 6 uur per groep, 3 uur extra per pm’er op 16 uitvoeringsuren per week (19-urig 

contract). 

€ 7.200 per groep  

Inrichting van de organisatie / management (coördinatie, overleg, kwaliteitszorg, 

opbrengstgericht werken, resultaatafspraken VVE, doorgaande lijn). 

€ 2.000 per groep  

Materialen en activiteiten (aanschaf nieuw speelleermateriaal, themahoeken, uitstapjes, 

excursies, themagebonden activiteiten). 

€ 1.000 per groep 

Permanente educatie o.g.v. scholingsplan (scholing, coaching, VIB e.d.) van 

beroepskrachten VE. 

€ 1.500 per groep 

Inzet van hbo’er als coach of als (senior) beroepskracht op de groep.25 

 

Denk aan 2 uur per week op groep of als hbo-coach voor groep beschikbaar. 

€ 3.200 per groep 

Activiteiten en maatregelen ter bevordering van ouderbetrokkenheid. € 500 per groep  

Inzet van extra ondersteuning voor zorgpeuters (signalering, uitvoering, organisatie en 

coördinatie van extra ondersteuning). 

€ 750 per groep 

 

Totaal € 16.150 per groep 

 

En /of: 

 
Tabel 5.9b Kosten van hoge kwaliteit VE 

Hoge kwaliteit (bijvoorbeeld nodig bij 13 t/m 16 doelgroeppeuters op VE-groep van 13 
t/m 16 peuters) 

Kosten per uur 
(richtbedragen) 

Extra taakuren voor beroepskrachten VE (voorbereiding uitvoering en werken met VVE-

programma, overdracht naar basisschool, afstemming vroegschoolse educatie, scholing 

en professionalisering, taalniveau 3F voor mondelinge en leesvaardigheden e.d.).  

 
Denk aan 12 uur per groep, 6 uur extra per pm’er op 16 uitvoeringsuren per week (22-urig 
contract). 

€ 14.400 per groep 

Inrichting van de organisatie / management (coördinatie, overleg, kwaliteitszorg, 

opbrengstgericht werken, resultaatafspraken VVE, doorgaande lijn). 

€ 2.000 per groep  

Materialen en activiteiten (aanschaf nieuw speelleermateriaal, themahoeken, uitstapjes, 

excursies). 

€ 1.000 per groep 

Permanente educatie o.g.v. scholingsplan (scholing, coaching, VIB e.d.) van 

beroepskrachten VE. 

€ 2.000 per groep 

Inzet van hbo’er als coach of als (senior) beroepskracht op de groep. 

 

Denk aan 4 uur per week op groep of als hbo-coach voor groep beschikbaar. 

€ 6.400 per groep 

Activiteiten en maatregelen ter bevordering van ouderbetrokkenheid. € 1.000 per groep 

                                                           
24 Deze regeling zou vanaf 2021 kunnen ingaan, wanneer de nieuwe aanbieder zich in 2020 heeft gekwalificeerd 
voor VE. 
25 De verplichte inzet van een hbo’er is aangekondigd (brief van minister Slob, 31 januari 2018), uit de 
Rijksvoornemens blijkt dat het Rijk meer hbo’ers wenst in VVE en de brede kinderopvang. Dit moet zorgen voor een 
hogere kwaliteit. Een hbo'er kan functioneren als (senior) pedagogisch (beleids)medewerker, coach en 
ondersteuner (logopedist, zorgcoördinator, ib’er). Er is echter nog geen definitief besluit over genomen. 
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Inzet van extra ondersteuning voor zorgpeuters (signalering, uitvoering, organisatie en 

coördinatie van extra ondersteuning). 

€ 750 per groep 

Totaal € 27.550 per groep 

 

De verschillen tussen extra kwaliteit en hoge kwaliteit VE staan hieronder nog eens uitgelicht. 

 
Tabel 5.10 Verschillen in kwaliteit VE per type peutergroep 

Kwaliteitsaspect Categorie 0 (0 t/m 4 

doelgroeppeuters): 

€ 16.150  

(extra kwaliteit) 

Categorie 1 (5 t/m 8 

doelgroeppeuters): 

€ 19.950 

Categorie 2: (9 t/m 

12 doelgroep-

peuters): € 23.750 

Categorie 3 (13 

t/m 16 doelgroep-

peuters): 

€ 27.550  

(hoge kwaliteit) 

Taakuren 3 taakuren per 

pm’er 

4 taakuren per 

pm’er 

5 taakuren uren 

per pm’er 

6 taakuren per 

pm’er 

Permanente 

educatie 

€ 1.500 € 1.677  € 1.833 € 2.000 

Inzet hbo’er op 

groep 

2 uren per groep 2;40 uren per groep 3;20 uren per 

groep 

4 uren per groep 

Ouderbetrokkenheid € 500 € 667 € 833 € 1.000 

 

De hoogte van de periodieke subsidie voor VE kan bestaan uit: 

• een variabel bedrag per groep (o.g.v. aantal peuters / aantal doelgroeppeuters in groep)  

 

Een indicatief subsidiebedrag voor een VE-groep met 16 peuters is zoals gezegd € 16.150 

(basissubsidie voor extra kwaliteit om VE te bieden, zie tabel 5.11), dit is inclusief de deelname 

van 0 t/m 4 doelgroeppeuters aan deze groep. Bij meer of minder peuters en 

doelgroeppeuters op de groep kan de groepssubsidie van de gemeente variëren. Basissubsidie 

voor hoge kwaliteit om VE te bieden op een groep met nagenoeg alleen doelgroeppeuters 

komt neer op € 27.550 per groep (€ 16.150 plus € 11.400). 

 
Tabel 5.11 Indicatieve subsidiebedragen voor realiseren (extra of hoge) kwaliteit VE per groep* 

Categorie 

(‘zwaarte’) 

Aantal peuters  Richtbedrag per 

groep 

Aandeel doelgroeppeuters in 

groep  

Richtbedrag per 

groep 

Categorie 0 Minder dan 8 € 9.850** 0 t/m 4 doelgroeppeuters  0 

Categorie 1 8 t/m 9 peuters € 9.850 5 t/m 8 doelgroeppeuters € 3.800 

Categorie 2 10 t/m 12 peuters  € 13.000 9 t/m 12 doelgroeppeuters € 7.600 

Categorie 3 13 t/m 16 peuters  € 16.150 13 t/m 16 doelgroeppeuters € 11.400 

Categorie 4 17 t/m 20 peuters € 19.300 17 t/m 20 doelgroeppeuters € 15.200 

Categorie 5 21 t/m 24 peuters € 22.450 21 t/m 24 doelgroeppeuters € 19.000 

Categorie 6 Meer dan 25 peuters € 25.650 Meer dan 25 doelgroeppeuters € 22.800 

* Dit komt neer op circa € 900 voor elke reguliere peuter en circa € 1.700 voor elke doelgroeppeuter op een groep. 

** Er is een ‘startbedrag’ per groep nodig om VE te kunnen aanbieden op groep met weinig (doelgroep)peuters 

wegens spreiding over de voorschoolse voorzieningen. 
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Let op! De aanbieders van VE hebben voor de exploitatie van de groep ook nog inkomsten uit:  

1)  de KOT van tweewerkende ouders (tot maximaal € 8,02 per uur in 2019) en 

2)  de inkomensafhankelijke ouderbijdrage van éénwerkende / niet-werkende ouders 

(eveneens tot maximaal € 8,02 per uur in 2019) (van ouders van doelgroeppeuters 

wordt voor de helft van het aantal dagdelen / uren KOT dan wel inkomensafhankelijke 

ouderbijdrage geïnd).  

 

Voor ouders die recht hebben op KOT compenseert het Rijk tot maximaal € 8,02 per uur in 

2019. Voor ouders die geen recht op KOT hebben, compenseert de gemeente (tot maximaal  

€ 8,02 per uur in 2019).  

Uitgaande van één VE-groep is er dus voor het draaien van deze groep voor de aanbieder nog 

eens (15 maal € 8,02 maal 640 uur per jaar bij 90% bezetting, ofwel 15 peuters op een groep 

van 1626) € 76.992 per jaar. Dit bedrag wordt opgebracht door de ouders, de gemeente en het 

Rijk en heeft betrekking op de toegang tot VE (de basis). Dit zijn dus de middelen die toegang 

verlenen tot VE (dus zonder de hogere kwaliteit, de ‘plus’ die de gemeente er bovenop zet). 

 

Gesommeerd gaat het om een bedrag van (maximaal) € 93.142 per groep per jaar (een 

peutergroep van 16 peuters met maximaal 4 doelgroeppeuters). Bij meer peuters op een 

groep (in verticale groep 0 tot 4 jaar in kinderopvang) en een groter aandeel doelgroeppeuters 

stijgt dit bedrag per groep met VE. 

 

Hieronder volgt de SWOT-analyse van de 16 uur VE voor doelgroeppeuters. Wat zijn de 

sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?  

 
Tabel 5.12 SWOT-analyse 16 uur VE per week voor doelgroeppeuters 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  A. Sterktes 

• Versterking van aanbod en 

kwaliteit 

• Betere voorbereiding van 

doelgroeppeuters / betere start 

op basisschool 

 

B. Zwaktes 

• Onwennigheid met aanbod van 16 

per week uur VE voor 

doelgroeppeuters (zinvolle invulling 

geven aan meer uren) 

• Organisatorische beperkingen: 

ruimtegebrek bij meer of langere 

dagdelen (vooral locaties met VE en 

BSO) 

Extern C. Kansen  

• Betere concurrentiepositie 

peuteropvang t.o.v. 

kinderdagopvang 

 

D. Bedreigingen 

• Tekort aan goed personeel dat meer 

uren wil werken 

• Ouders die 16 uur per week te veel 

vinden voor hun (doelgroep)-

kinderen (‘geen behoefte aan’) 

• Hogere kosten voor ouders omdat 

het aantal uren toeneemt 

 

                                                           
26 Gebaseerd op 16 uur VE voor alle peuters. Bij minder uren VE per dagdeel, per week, per jaar (‘verlengde 
peuteropvang’) zijn er dus ook minder inkomsten voor de aanbieder om de groep te draaien.  
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6. Maatregelen en activiteiten vóór schooltijd (0 tot 4 jaar) voor 

doelgroepkinderen Passend onderwijs 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op maatregelen en activiteiten die ten doel hebben om 

voorschoolse doelgroepkinderen Passend onderwijs (kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften) tussen 0 en 4 jaar extra kansen te bieden. We gaan respectievelijk 

in op de voorschoolse intern begeleider in de kinderopvang / peuteropvang (paragraaf 5.1), de 

samenwerking en afstemming tussen kinderopvang en jeugdhulpverlening (paragraaf 5.2) en 

passende kinderopvang (paragraaf 5.3). Elke maatregel en activiteit wordt gevolgd door een 

SWOT-analyse. 

6.1 Voorschoolse intern begeleider in kinderopvang / peuteropvang 

Een manier om jonge kinderen met extra ondersteuningsbehoeften extra kansen te geven, is 

het inzetten van een hbo’er als ondersteuner27. Diverse gemeenten (bijv. Enschede) zetten de 

hbo’er in als ondersteuner, als uitwerking van de hbo’er op de groep in de VVE-sector28.  

 

In dit geval wordt de hbo’er ondersteunend (‘boventallig’ of ‘bovenformatief’) op de groepen 

ingezet. Het gaat vaak om intern begeleiders of zorgcoördinatoren. Meestal werken zij vanuit 

een gekoppelde school enkele uren per week op de voorschool. Het werk is vooral gericht op 

de ‘zorgkinderen’ in de voorschool, doelgroepkinderen voor wie alleen VE onvoldoende is. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om het doen van pedagogisch-didactisch onderzoek en het opstellen 

van handelingsplannen. Aanvullend begeleiden zij pedagogisch medewerkers bij het verhogen 

van de kwaliteit op de groep, bijvoorbeeld op het gebied van opbrengstgericht werken. De 

voorschoolse intern begeleider kan meer ingezet worden op de zogenaamd ‘zware’ groepen; 

waar veel doelgroepkinderen zijn of waar sprake is van ‘multiproblematiek’ bij kinderen (en 

gezinnen). 

 

De aanwezigheid van intern begeleiders in de voorscholen is een betrekkelijk nieuw fenomeen. 

Terwijl de intern begeleider in de basisschool niet meer zijn weg te denken, is interne 

begeleiding in de voorschoolse educatie (VE) nog geen vanzelfsprekendheid29. Een cruciaal 

aspect van het werk van de voorschoolse intern begeleiders is het contact met ouders. Daarbij 

is een belangrijk gegeven dat de voorschool vaak de eerste ontmoetingsplaats is voor kinderen 

buiten de context van gezin en familie. Eventuele zorgen over de ontwikkeling van het kind 

worden dan ook vaak in de voorschool voor het eerst zichtbaar. De voorschoolse intern 

begeleiders kunnen op verschillende manieren een rol spelen bij het in gesprek gaan met 

ouders over zorgkinderen. Het opbouwen van een vertrouwensband met ouders is een 

belangrijk aspect van hun werk. Verder brengen zij kennis in over de kindontwikkeling en over 

                                                           
27 Dit is bovenop de invulling van de pedagogisch beleidscoach die vanuit de Wet IKK is ingevoerd. Hier hoeft de 
gemeente niet aan mee te financieren. De inzet van de hbo’er vanuit de VVE is (straks) wel een gemeentelijke taak, 
waarvoor ze GOAB-budget krijgt.  
28 Muller, P. (2015). Hbo'ers in de vve - Eind 2015 in zicht. Utrecht: Sardes. In het kader van: G37-
ondersteuningstraject 
29 Jepma, IJ., Muller, P. & Bolt, L. van der (2013). De verbindende schakel. Praktijkonderzoek naar de inzet van de 
intern begeleider in de voorschool. Utrecht: Amsterdam. 
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de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Door zich op te werpen als gesprekspartner in 

geval van zorgen, ontlasten zij ook de pedagogisch medewerkers op dit punt. Tegelijkertijd kan 

er sprake zijn van kennisoverdracht van de voorschoolse intern begeleiders naar de 

pedagogisch medewerkers over kinderontwikkeling en over ontwikkelingsproblemen, die de 

pedagogisch medewerkers weer kunnen gebruiken in hun contacten met ouders. 

Voorschoolse intern begeleiders kunnen ouders ondersteunen in hun contacten met externe 

instanties (jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk, sociale wijkteams e.d.). Ze zijn de ‘spin 

in het web’ wanneer het nodig is om externe partijen in te schakelen. De voorschoolse intern 

begeleider kan daarin de regie nemen, vanuit de korte lijnen die er zijn tussen voorschool en 

externe instanties enerzijds en voorschool en kinderen/ouders anderzijds. Voorschoolse intern 

begeleiders kunnen zelf individuele handelingsplannen opstellen, of de pedagogisch 

medewerkers daarin ondersteunen. Indien er in een groep kinderen zijn die extra zorg nodig 

hebben, kan de voorschoolse intern begeleider zowel een rol spelen in de individuele 

behoeften van deze kinderen als in de behoeften van de groep als geheel. Door middel van 

contact met pedagogisch medewerkers en ouders en door eigen observaties kan de 

voorschoolse intern begeleider nagaan welke kinderen welke extra zorg en aandacht nodig 

hebben. Ze kan de pedagogisch medewerkers coachen in het omgaan met zorgkinderen en het 

uitvoeren van individuele handelingsplannen. De voorschoolse intern begeleider kan ook 

aanwezig zijn bij de kindbesprekingen, waar bepaald wordt welke kinderen met extra aandacht 

gevolgd worden. Ze spelen ook een belangrijke rol in het creëren van een doorgaande lijn. 

Voor zorgpeuters kunnen zij – al dan niet samen met de pedagogisch medewerkers en/of de 

ouders – voor een warme overdracht zorgen naar de basisschool. 

 

In een aantal gemeenten is recent gekozen voor een nieuwe constructie wat betreft de hbo-

inzet30: de verschillende ondersteunende functies die belegd waren bij verschillende personen, 

zoals de VVE-coach, de pedagogisch coach en de ib’er/zorgondersteuner, zijn geïntegreerd in 

één nieuwe functie, belegd bij één persoon. Men beoogt daarmee een te grote versnippering 

van taken en verantwoordelijkheden vanuit Wet IKK en VVE te voorkomen en het aantal 

volwassenen op de groep te beperken.  

• In één gemeente zijn de hbo’ers ondergebracht bij het samenwerkingsverband. Zij zijn 

daar werkzaam bij het loket ‘jonge kind’. De hbo’ers zijn ‘jonge kind specialisten’ en op 

afroep beschikbaar voor kinderopvangorganisaties en scholen bij individuele zorgvragen. 

Coaching op de werkvloer kan vervolgens onderdeel van het traject zijn.  

• In een andere gemeente is in iedere wijk een ‘coach passende kinderopvang’ aangesteld 

die zowel de reguliere kinderopvang als VE bedient. De coaches ondersteunen de 

pedagogisch medewerkers in brede zin: ze zijn er zowel voor de groepskwaliteit als voor 

vragen over individuele kinderen. De coach werkt intensief samen met het sociale 

wijkteam en centrum jeugd en gezin. 

• In weer een andere gemeente is voor ieder (integraal) kindcentrum (combinatie van 

school en opvangorganisatie, ofwel IKC) een ‘aandachtsfunctionaris’ aangesteld. Dit is 

een hbo’er met een coördinerende rol op thema’s als de doorgaande lijn, zorgstructuur 

en het pedagogisch-educatief programma. 

 

 

 

                                                           
30 Teunenbroek, M. van & Vander Heyden, K. (2018). Inventarisatie hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve. Van 
pilot in de G37 naar landelijke verplichting. Utrecht: Sardes. 
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Mogelijke inzet van de hbo’er als voorschools intern begeleider: 

 
 Voorschoolse intern begeleider 

Uren Vier uur per week per groep. 

Maatwerk mogelijk. Ureninzet is flexibel, maar alle groepen, ook de sterke, kunnen worden bediend.  

Opleidingseisen Gemeentelijk vastgesteld. 

In meeste gevallen HBO-opleiding vereist, aangevuld met VE-scholing. Coachingservaring is pre, vaak 
vindt bijscholing hierop plaats.  

Taken Voornamelijk taken gericht op het versterken van de basis- en extra ondersteuning op de groep en 
ondersteuningsstructuur binnen locatie en organisatie (bijv. signalering, lichte interventies, 
kindbesprekingen in team, gesprekken ouders, contacten met basisonderwijs en externe partijen als 
therapeut, sociale wijkteams e.d.). 

Functieprofielen en taken kunnen per organisatie verschillend zijn.  

Dienstverband 
en inschaling 

Financiering vindt plaats middels gemeentelijke subsidie (kostenindicatie is € 40 tot € 50 per uur, 
afhankelijk van inschaling en takenpakket). Bovenformatieve en formatieve (vanuit basisschool) 
constructies mogelijk. Organisaties bepalen over algemeen inschaling. Kosten van inzet van een 
voorschoolse ib’er voor 4 uur per week per groep gedurende 40 weken per jaar is ca. € 7.200 op 
jaarbasis. 

 

Waar de hbo’er wordt ingezet als voorschoolse intern begeleider of coach passende 

kinderopvang ontstaat een andere ureninzet. Er wordt uitgegaan van een aantal basisuren 

per locatie aangevuld met extra uren, afhankelijk van de zwaarte van de locatie, gemeten 

naar het aantal doelgroepkinderen. Zo kan in de ureninzet vervolgens een onderscheid 

gemaakt naar groepsgebonden uren (coaching) en kindgebonden uren (individuele zorg 

voor kind en eventueel ouders). 

 
Tabel 6.1 SWOT-analyse voorschoolse intern begeleider 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  A. Sterktes 

• Versterking van interne 

ondersteuningsstructuur met 

meer expertise (verlichting van 

het werk van beroepskrachten) 

• Versterking van vroegtijdig 

signaleren en uitvoeren van licht 

preventieve handelingen in de 

groep (basisondersteuning en 

extra ondersteuning) 

• Goede gesprekspartner voor 

ouders van kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften 

B. Zwaktes 

• Rol- en taakverwarring met hbo-

opgeleide pedagogisch 

beleidsmedewerker vanuit Wet IKK 

Extern C. Kansen  

• Gemeente heeft middelen voor 

inzet voorschoolse intern 

begeleider 

• Vanaf 2022 verplichte inzet 

hbo’er op of naast de vve-groep 

• Combinatiefunctie van 

pedagogisch beleidsmedewerker 

vanuit Wet IKK en hbo’er vanuit 

VVE 

D. Bedreigingen 

• Tekort aan goed opgeleide hbo’ers in 

de voorschoolse sector  

• Verwarring budget GOAB en 

Jeugdzorg (wie wordt waaruit 

betaald?) 
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6.2 Samenwerking en afstemming tussen kinderopvang en 
jeugdhulpverlening 

 

Er zijn diverse manieren om samenwerking en afstemming tussen kinderopvang en 

jeugdhulpverlening te stimuleren, zodat jonge kinderen met extra ondersteuning de juiste 

opvang kunnen krijgen. Alert4You richt zich op de bundeling van krachten in de kinderopvang 

en de jeugdzorg. Alert4You is gestart met ondersteuning van het Kinderopvangfonds. Het 

project beoogt door de stimulering van de onderlinge samenwerking extra opvoedexpertise in 

te brengen in de kinderopvang gericht op het tijdig signaleren en alert reageren op jonge 

kinderen met gedragsproblemen en of ontwikkelingsachterstanden. Door het tijdig signaleren 

van kansen en problemen bij jonge kinderen worden de mogelijkheden voor deze kinderen 

enorm vergroot. Het gaat om kinderen met verschillende problemen in de kinderopvang: heel 

drukke kinderen, extreem introverte kinderen, kinderen met grensoverschrijdend gedrag. 

Sommigen van die kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig en door vroege 

signalering en goede begeleiding kunnen hun kansen worden vergroot. Het doel is niet om 

kinderen sneller te verwijzen naar de jeugdzorg.  

 

Alert4You wil de kinderopvang versterken op drie terreinen: 1) vroegsignalering, 2) 

samenwerking met ouders en 3) begeleiding van kinderen. Het project investeert vooral in de 

deskundigheidsbevordering voor de pedagogisch medewerkers. Veel pedagogisch 

medewerkers vinden het nog steeds lastig in te schatten hoe snel ze moeten reageren en 

wanneer ze externe hulp moeten inschakelen. Vaak twijfelen ze aan hun observaties en soms 

zijn ze bang het contact met de ouders te verliezen als ze externe hulp ter sprake brengen. 

Daarbij voelen ze zich niet altijd gesteund door leidinggevenden. Pedagogisch medewerkers 

melden dat leidinggevenden vaak te weinig weten van kinderen met opvallend gedrag en 

daarom geen goede ondersteuning bieden als er beslissingen over deze kinderen genomen 

moeten. 

 

Vanaf 2009 zijn er drie landelijke Alert4You-pilots tot stand gekomen met hulp van het 

Kinderopvangfonds, te weten: 

1) Amsterdam: samenwerking tussen kinderopvangorganisatie Partou en 

jeugdzorgaanbieder ‟t Kabouterhuis. Richt zich op training Triple P op niveau 2 en de 

training Kinderen die opvallen. 

2) Zuidwest-Drenthe: samenwerking tussen Speelwerk, een organisatie voor 

kinderopvang en peuterspeelzalen, en jeugdzorgaanbieder Yorneo. Hier wordt 

aandacht besteed aan structurele coaching op de groep vanuit jeugdzorg.  

3) Leiden: samenwerking tussen de kinderopvangorganisatie B4KIDS en 

jeugdzorgaanbieder Cardea. Ook hier wordt ingezet op training van personeel in de 

kinderopvang. 

 

Begin 2012 zijn er aanvullend acht pilots ‘Alert4you in de BSO’ gestart: Amersfoort (SKA en 

SKON met Trajectum en Zandbergen, inmiddels Youké), Arnhem (SKAR en Lindenhout), Assen 

(Speelwerk, ASKA en Pinokkio met Yorneo), Groningen (SKSG en Elker), Hellendoorn (SKWT en 

Trias), Hilversum (BINK met Zandbergen en Trompendaal), Hoorn (SKH en Parlan) en 

Rotterdam (KindeRdam en TriviumLindenhof)31. Ruim 80 gemeenten en 1.000 kindcentra 

                                                           
31 NJi (2014). Ken de praktijk... Onderzoek naar Alert4you 2009-2013.  



 

37 

 

werken er mee. Alert4You is ondergebracht bij PACT voor Kindercentra (0 tot 12 jaar) en staat 

voor een pact van vernieuwers van inclusieve kindcentra, gesteund door de wetenschap en 

gericht op praktijkinnovatie en beleidsverandering32. 

 

Uit de effectstudie33 naar de eerste drie pilots van het Alert4You-project blijkt het volgende. 

De resultaten zijn bescheiden. De pedagogisch medewerkers uit de pilots geven aan beter te 

weten wat zij kunnen doen bij vroegsignalering in vergelijking met hun collega’s uit de 

controlegroep. Een nadere analyse laat zien dat dit effect met name toe te schrijven aan één 

van de pilots, namelijk die van Speelwerk. De pedagogisch medewerkers uit de Alert4You-

groep van deze organisatie weten dat ze contact kunnen opnemen met een deskundige en 

voelen zich hierdoor gesteund. De drie landelijke pilots laten geen significante winst zien ten 

opzichte van de controlegroep over een brede linie van vroegsignalering. De pedagogisch 

medewerkers uit de Alert4you-groep laten geen verschil zien ten opzichte van de 

controlegroep in de vorm van een ervaren ontwikkeling van diverse competenties en/of een 

afname van problemen bij diverse aspecten van vroegsignalering. Ook zijn er geen 

transfereffecten van het project op de arbeidssatisfactie en werkbeleving van de staf. Het 

onderzoek onder de ouders laat zien dat zij overwegend (zeer) tevreden zijn over de 

kinderopvang van hun kind en het contact over de opvoeding. De kinderen hebben, volgens 

het oordeel van de ouders, een hoge mate van welbevinden in de opvang en ze laten weinig 

probleemgedrag zien. Het aantal zorgkinderen, dat sterk lijkt te verschillen tussen de 

organisaties, laat een gevarieerde problematiek zien. In de meeste gevallen gaat het om 

probleemgedrag op de groep, maar ook ontwikkelingsachterstanden komen voor en worden 

dus gesignaleerd.  

  

De gerealiseerde samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg bij de drie pilots van 

Alert4You heeft ertoe geleid dat de bundeling van kinderopvang en jeugdzorg effectief is in de 

vorm van een toegankelijke coach op wie de pedagogisch medewerkers een beroep doen. 

Deze vorm van samenwerking ervaren de pedagogisch medewerkers als een steun in hun 

werk. Structurele coaching draagt bij aan laagdrempelige deskundigheidsbevordering. Dit geeft 

een stimulans voor het zelfvertrouwen en de deskundigheid van de pedagogisch medewerker 

op de groep.  

 

De uitkomsten van het onderzoek suggereren verder dat vroegsignalering een lastig terrein is 

en blijft voor de pedagogisch medewerkers waar bescheiden winsten zijn te boeken. De 

bespreking van vermoedens van zorgkinderen in het team en de weg naar een concrete 

persoon zijn relatief gemakkelijk. Het eerste „niet pluis‟-gevoel, de nadere definiëring van de 

problemen, de dagelijkse omgang met zorgkinderen op de groep en het hanteren van grenzen 

zijn en blijven moeilijker, ook na de verschillende activiteiten die zijn ontplooid in de pilots.  

 

  

                                                           
32 www.pactvoorkindcentra.nl.  
33 Fukkink, R. & Trienekens, N. (2011). Effectstudie van het Alert4You-project. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  

http://www.pactvoorkindcentra.nl/
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In een ander onderzoek34 binnen SKE Kinderopvang te Enschede wordt verslag gedaan naar de 

drie pijlers van Alert4You, te weten:  

• Het begeleiden van kinderen al dan niet met gedrags- en ontwikkelingsproblemen;  

• Het vormgeven van vroegsignalering en vroegstimulering;  

• Het samenwerken met ouders. 

 

Begeleiden van kinderen. Pedagogisch medewerkers zeggen vooral naar hun eigen kennis en 

ervaringen te handelen. Ze werken met een methode om kinderen te begeleiden. De methode 

verschilt per organisatie, maar laat ook veel overeenkomsten zien. Er wordt gewerkt met een 

ontwikkelingsgerichte methode die ondersteuning biedt en bijdraagt in een weldoordachte, 

bewuste begeleiding van kinderen die hen kansen tot ontwikkeling biedt. De Alert4You-groep 

is positief over de kwaliteit van het begeleiden van kinderen met gedrags- en/of 

ontwikkelingsproblematiek. 

  

Een onderdeel van het begeleiden van kinderen is het begeleiden van kinderen met 

problematiek. Pedagogisch medewerkers die werken met het programma Alert4You geven aan 

positief te zijn over hoe dat vorm wordt gegeven, maar schrijven deze mening niet expliciet 

toe aan het feit dat zij het programma Alert4You hebben of gebruik kunnen maken van de 

coach. De pedagogisch medewerkers noemen opvallend genoeg de coach van Alert4You niet 

als succesfactor.  

 

Vroegsignalering en vroegstimulering. Pedagogisch medewerkers die werken met Alert4You 

geven meer stappen van vroegsignalering aan. Observaties worden vaker vastgelegd en er 

wordt gebruik maakt van een observatiemethode. Bij Alert4You is het mogelijk om een coach 

in te schakelen voor advies of een hulptraject. Voor de pedagogisch medewerkers die werken 

met Alert4You is er meer duidelijkheid en eenheid in de stappen van vroegsignalering. Een 

stappenplan geeft veel houvast. De groep die werkt met Alert4You lijkt zekerder van zichzelf te 

zijn als het gaat om de vaardigheden om problematiek te kunnen signaleren en observeren bij 

kinderen. 

 

Pedagogisch medewerkers geven aan dat er op hun kinderdagverblijf veel aandacht is voor 

vroegstimulering. Ze bieden verschillende activiteiten om de kinderen voor te bereiden op de 

basisschool of om andere ontwikkelingspunten te stimuleren.  

 

Samenwerken met ouders. Pedagogisch medewerkers geven het samenwerken met ouders 

vorm. Er zijn contactmomenten met ouders en bespreken signalen op korte termijn. Alert4You 

geeft pedagogisch medewerkers hulp ter bevordering van de ontwikkeling van het kind. Ze 

werken met een overdracht bij het brengen en halen van kinderen. Ze zijn van mening dat zij 

aan ouders in gesprekken goed duidelijk kunnen maken wat zij bedoelen. De groep die werkt 

met Alert4You geeft aan het over het algemeen niet moeilijk te vinden om gesprekken te 

voeren met ouders. Sommige gesprekken met ouders blijven echter altijd moeilijk. 

Pedagogisch medewerkers die met Alert4You werken zijn wel meer zeker van zichzelf. 

 

  

                                                           
34 Expertisecentrum Jeugdzorg Twente (2014). Alert4You, support for me? Een kwalitatief onderzoek naar de 
meerwaarde van het programma Alert4You in Enschede, gezien vanuit pedagogisch medewerkers van 
kinderdagverblijven. 
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Ervaringen met het programma Alert4You. De pedagogisch medewerkers die werken met 

Alert4You zeggen dat de pedagogisch coach, de extra uren om met een kind aan doelen te 

werken (bij een traject) en de extra ondersteuning en bevestiging belangrijke onderdelen van 

het programma zijn. Toch is er ook onduidelijkheid over de inhoud van het programma. 

 

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wat de doelgroep van Alert4You is. In veel gevallen 

lijken de pedagogisch medewerkers vooral te denken aan de bijzondere of probleemgevallen. 

Het lijkt erop dat ze Alert4You niet zien voor de kinderen bij wie zij geen bijzonderheden 

opmerken. Het blijkt dat de pedagogisch medewerkers de tips en adviezen van de coach ook 

voor kleine vraagstukken gebruiken. Pedagogisch medewerkers zijn positief over het 

programma Alert4You. Redenen waarom zij positief zijn lopen uiteen. In ieder geval worden de 

extra uren die bij een traject vrijkomen als erg positief ervaren. Er is ook kritiek. Zo is 

aangegeven dat de extra uren van Alert4You niet altijd naar eigen wens kunnen worden 

ingevuld of ingezet en dat meer mogelijkheden hierin gewenst zijn. Ook doorstroming van het 

programma naar de basisschool is aangegeven als wens, evenals de wens het programma voor 

pedagogisch medewerkers meer in beeld te brengen. 

 

De pedagogisch medewerkers verschillen van mening over de coach. De coach wordt in veel 

gevallen gezien als personificatie van het programma. De ‘coaching on the job’ wordt over het 

algemeen als positieve toevoeging op hun werk ervaren door de pedagogisch medewerkers. 

De tips en adviezen die respondenten krijgen van de coach worden soms als positief ervaren, 

maar worden ook soms aangemerkt als punten die pedagogisch medewerkers zelf ook al 

bedacht hadden. Ook worden meer kritische opmerkingen over de coach gemaakt. 

Pedagogisch medewerkers hebben de indruk dat de coach niet altijd lijkt te weten wat 

pedagogisch medewerkers zelf al kunnen en weten en al hebben geprobeerd in bepaalde 

situaties. Ook wordt genoemd dat de coach de kinderen eigenlijk weinig ziet voor een concreet 

beeld van een kind, om een optimaal plan op te stellen. De klik tussen coach en pedagogisch 

medewerker is belangrijk voor het succes van de samenwerking. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de coach over het algemeen als positief wordt ervaren, 

ondanks enkele aangemerkte verbeterpunten. Het merendeel geeft aan dat zij regelmatig 

gebruik maken van de hulp van de coach. Dit betekent dat de mogelijkheden van de coach 

benut worden.  

 

Vanuit het project Alert4You komen de volgende adviezen, onderverdeeld naar 1) onderwijs 

en kinderopvang, 2) jeugdhulp en 3) gemeenten35.  

 

1) Aan school en kinderopvang  

a. Zorg dat alle kinderen gewoon naar kinderopvang en school kunnen gaan  

•  Creëer passend onderwijs en passende kinderopvang zodat alle kinderen in een normale 

omgeving opgroeien  

•  Maak letterlijk ruimte voor kinderen om (even) uit de groep te zijn  

•  Creëer een duurzame aanpak , monitor de praktijk en faciliteer reflectie 

  

                                                           
35 Meyknecht, G. (2014). Ken ons advies… Zorg dat je daar bent waar de kinderen zijn.  
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b. Sluit met ouders een PACT over hun kind 

•  Werk samen als partners in de opvoeding, vorm een team  

•  Garandeer elkaar open communicatie  

•  Bouw aan vertrouwen  

•  Waardeer alledaags contact: spreek, bel of mail elkaar regelmatig 

 

c. Zet in op samenwerking op de werkvloer  

•  Vorm een collegiaal team van leerkrachten, pedagogisch medewerkers en 

jeugdhulpverleners  

•  Zorg voor `andere handen’ in de groep of in de klas; streef naar complementariteit  

•  Faciliteer coaching on the job op de werkvloer  

•  Organiseer specialistische expertise op school en in de opvang  

•  Organiseer alledaags contact tussen professionals; creëer geen nieuw overleg  

 

d. Werk toe naar een sterke, geïntegreerde pedagogische omgeving voor ALLE kinderen 0-12  

•  Bouw een visie en aanpak vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid  

•  Gebruik de expertise uit de kinderopvang, de zorg en het onderwijs op de werkvloer en 

definieer helder de te onderscheiden rollen 

•  Verzorg een excellent pedagogisch klimaat; aandachtvol en positief 

 

2) Aan jeugdhulp  

e. Organiseer hulp onder handbereik  

•  Beschouw school en voorschoolse voorziening - de normale omgeving van kinderen en 

hun ouders - als werkomgeving voor jeugd- en opvoedhulp  

•  Bied ouders, kinderopvang en onderwijs de specifieke kennis van de jeugdhulp aan: over 

de ontwikkeling van het kind, opvallend gedrag, groepsdynamica en samenwerking met 

ouders  

•  Zorg voor vaste gezichten  

•  Train en coach medewerkers in de nieuwe rol: als specialist werken in een 

generalistische omgeving 

 

3) Aan gemeenten  

f. Organiseer jeugdhulp kind-nabij  

•  Zorg dat alle kinderen gewoon naar de kinderopvang of school kunnen gaan  

•  Realiseer passend onderwijs en - kinderopvang door de inzet van deskundigheid 

jeugdhulp  

•  Verbind het wijkteam aan kinderopvang / school, inclusief tweedelijns deskundigheid  

•  Stimuleer schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in de realisatie van 

geïntegreerde voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12  

•  Benut de ontwikkeling naar passend onderwijs en van de transitie jeugdzorg  

 

g. Zet in op duurzaamheid en rendement  

•  Investeer in jonge kinderen en opvoedsteun aan ouders  

•  Realiseer kostenreductie door opvoedexpertise optimaal in te zetten in school en 

kinderopvang 

•  Organiseer opdrachtgeverschap: formuleer ambitie en gewenste effecten 

•  Draag zorg voor onderzoek en eenvoudige monitoring van effecten  

•  Veranker de principes van positief jeugdbeleid en benut de aanpak van Alert4you 
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Tabel 6.2 SWOT-analyse Alert4You 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  A. Sterktes 

• Projectmatige, gestructureerde 

aanpak 

• Versterking van professionaliteit 

van pedagogisch medewerkers, 

samenwerking met ouders en 

samenwerking kinderopvang en 

jeugdzorg (hoger niveau van 

basis- en extra ondersteuning) 

B. Zwaktes 

• Bereidwilligheid van kinderopvang-

organisaties om zich te willen 

profileren op ‘zorgkinderen’ 

• Draagvlak en draagkracht in 

kinderopvangorganisatie en onder 

personeel  

 

Extern C. Kansen  

• Bevordering van integratie van 

kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften in 

reguliere settings 

• Voorkomen van gebruikmaking 

van (duurdere) externe zorg 

(preventieve functie) 

D. Bedreigingen 

• Terughoudendheid van ouders van 

reguliere kinderen bij opname van 

‘zorgkinderen’ op de groep 

 

6.3 Passende kinderopvang 

In diverse gemeenten (bijv. Nijmegen, Lelystad) en kinderopvangorganisaties (bijv. 

Kinderopvang De Klompjes en Shezaf Kinderopvang De Kleurentuin) wordt ‘passende 

kinderopvang’ (ook wel: ‘inclusieve kinderopvang’) geboden36. Passende kinderopvang wordt 

in gemeenten op verschillende manieren geregeld. Op sommige plekken lopen hbo’ers vanuit 

de jeugdhulp een deel van de week mee op de groepen en kunnen ze op die plek signaleren en 

vroeg interventie plegen. Op andere plekken worden de pedagogisch medewerkers 

bijgeschoold en zijn jeugdhulpmedewerkers beschikbaar voor consultatie (zie bijv. ook 

Alert4You). 

 

Passende kinderopvang kan worden opgevat als opvang die is opengesteld voor alle kinderen, 

ook kinderen die andere of aanvullende zorg nodig hebben. De individuele behoeften en 

mogelijkheden van het kind staan daarbij voorop. Wanneer een kind extra zorg nodig heeft, 

worden pedagogisch medewerkers zo nodig ondersteund bij het leveren daarvan. Hierbij kan 

worden gedacht aan logopedie, verpleegkundige ondersteuning of de inzet van een pedagoog 

bij ontwikkelingsachterstand. 

 

Bij het realiseren van passende opvang wordt structureel en intensief samengewerkt met 

verschillende partners (samenwerkingsverband passend onderwijs, basisonderwijs, kinder- en 

jeugdzorg, integrale vroeghulp e.d.). Bij het bieden van passende kinderopvang kan in gevallen 

een beroep worden gedaan op een zorgcoördinator. Dit zijn ontwikkelingspsychologen of 

andere ‘kinddeskundigen’ die (kunnen) worden gefinancierd vanuit de gemeente. 

 

De zorgcoördinator bezoekt een aantal keren per jaar het kinderdagverblijf om daar met 

iedere groep de zorgvragen rondom kinderen van de desbetreffende groep te bespreken. In de 

                                                           
36 Zie bijvoorbeeld: www.deklompjes.nl/visie-missie/passende-opvang en www.shezaf.nl.  

http://www.deklompjes.nl/visie-missie/passende-opvang/
http://www.shezaf.nl/


 

42 

 

meeste gevallen zullen tijdens het overleg met de pedagogisch medewerker van de groep met 

name praktische zaken besproken worden, waarop de collega’s hun handelen met betrekking 

tot het kind of de groep kunnen aanpassen of ondersteunen. 

 

Wanneer ook de zorgcoördinator een beter beeld wil krijgen van de problematiek kan zij 

ervoor kiezen een observatie te starten. Hiervoor wordt de ouders gevraagd om toestemming. 

De observatie en het bespreken van de bevindingen hiervan met de ouders gebeurt veelal op 

dezelfde dag. Eventueel is er ook een pedagogisch medewerker aanwezig bij dit gesprek. In 

gevallen dat het observeren het handelen van onze pedagogisch medewerkers betreft hoeven 

ouders niet aanwezig te zijn. 

 

Meestal komen er uit groepsoverleg, observatie en evaluatiegesprek vooral tips en trucs voor 

het kinderdagverblijf en/of de ouders uit, maar in bepaalde gevallen kan het zijn dat een kind 

doorverwezen gaat worden naar instanties waar specifieke hulp geboden kan worden. In het 

laatste geval wordt het kinderdagverblijf op de hoogte gehouden worden door de ouders van 

het verdere verloop, niet door de zorgcoördinator. 

 

Het opgebouwde dossier is volledig vertrouwelijk en anoniem bij de gemeente en gaat niet 

naar de basisschool wanneer ouders dat niet willen. Het kinderdagverblijf krijgt alleen inzage 

in het verslag als ouders daar toestemming voor geven. 

 

Als pedagogisch medewerkers en/of ouders behoefte hebben aan contact met de 

zorgcoördinator buiten de twee jaarlijkse bezoektijden om, kan dat worden aangegeven. 

Samen wordt dan bekeken of het inderdaad wenselijk is de betreffende zorgcoördinator 

eerder te laten komen. 

 

Bij Opvangbehandelgroep De Kleurentuin is de insteek anders. De Opvangbehandelgroep is er 

voor jonge kinderen van 1 t/m 5 jaar met een ontwikkelingsvraag op gebieden als taal en 

spraak, motoriek, verstandelijke ontwikkeling of moeilijk te begrijpen gedrag. Op deze groep 

zijn minimaal twee medewerkers aanwezig: één van Ipse de Bruggen (is specialist voor 

kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en hun ouders in Zuid-Holland) en een 

van Kinderopvang Shezaf. De groep biedt op maandag, woensdag en vrijdag van 07.30 tot 

18.00 uur ruimte aan maximaal 12 kinderen. 

 

De ontwikkeling van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften wordt gevolgd aan de hand 

van het ‘Ik-Volg-Je’ systeem. Dit systeem is opgebouwd uit kleine stappen, gericht op alle 

ontwikkelingsgebieden. Voor elk kind wordt in overleg met de ouders een behandelplan 

opgesteld, met daarin de doelen waaraan wordt gewerkt. Viermaal per jaar worden met dit 

elkaar geëvalueerd. Daarnaast biedt de Kleurentuin goede gelegenheid voor observatie en 

diagnostiek. Vanuit Ipse de Bruggen is een behandelcoördinator nauw betrokken bij de groep 

en de kinderen. 

 

In de ochtend worden de therapeuten van Kinderdienstencentrum (KDC) Prisma van Ipse de 

Bruggen betrokken voor groepsbehandelingen en advies. De betrokken therapeuten zijn de 

logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut en spelagoog. Individuele behandelingen blijven 

plaatsvinden op het KDC of andere externe plek. De middag staat in het teken van het VVE-

aanbod (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie) dat Shezaf binnen de peuteropvang 

aanbiedt als voorbereiding op het basisonderwijs. Op bepaalde momenten – tijdens het 
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buitenspelen of activiteiten in kleine groepen – spelen kinderen uit de reguliere groepen 

samen met die van de Kleurentuin. 

 

Om in aanmerking te komen voor de Opvangbehandelgroep is het van belang om te kijken wat 

een kind nodig heeft en of de Opvangbehandelgroep hier passend voor is. Na afstemming en 

het duidelijk is dat een kind in aanmerking komt voor de Opvangbehandelgroep, kan een kind 

worden ingeschreven bij Shezaf en Ipse de Bruggen. Er dient een beschikking bij GO! Voor 

Jeugd te worden aangevraagd. Vanuit de Jeugdwet worden de kosten betaald die gerelateerd 

zijn aan de behandeling vanuit Ipse de Bruggen. Voor de ‘opvangkosten’ van Shezaf geldt dat 

ouders voor kinderen tot 5 jaar kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. 

Mocht er geen recht zijn op kinderopvangtoeslag, dan wordt in overleg bekeken of er nog 

andere mogelijkheden tot financiering (bij of via de gemeente, bijv. SMI) zijn. 

 

Een probleem bij opvang van zorgkinderen in de kinderopvang zijn de gescheiden 

financieringsstromen waardoor het ingewikkeld kan worden om de extra hulp voor kinderen 

met extra ondersteuningsvragen te financieren. Ook hebben niet alle ouders van deze 

kinderen recht op kinderopvangtoeslag omdat ze niet allebei werken of studeren. 

 

De gemeente Lelystad heeft GO! de vraag gesteld om een aanbod voor passende opvang 

(Sterk in de opvang) te creëren. De gemeente heeft dit gefinancierd vanuit het Transitiefonds. 

Doel is om een structuur te ontwikkelen, waardoor passende opvang voor elk kind mogelijk is. 

Zo kan ondersteuning geboden worden aan kinderen dicht bij huis, op een locatie in de eigen 

wijk. Dus: zo gewoon mogelijk, zo nabij als mogelijk en zo lang mogelijk. Deze samenwerking 

sluit goed aan bij wijze waarop gemeente Lelystad de jeugdzorg organiseert. Meer uitgaan van 

preventie én zorg bieden, zoveel mogelijk in de eigen omgeving. 

 

GO! Kinderopvang wil alle kinderen van 0 tot 13 jaar de mogelijkheid bieden om optimaal te 

Groeien en Ontwikkelen (GO!). Ook de kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is en iets 

extra’s nodig hebben. Er wordt samengewerkt met MEE, Vitree en Triade. Een vast team van 

medewerkers van deze organisaties biedt ondersteuning en coaching aan de pedagogisch 

medewerkers van GO!. Maar er wordt ook ondersteuning geboden aan kinderen en ouders, 

afhankelijk van de ondersteuningsvraag. 

 

Uitgangspunt is een individueel aanbod op maat. De ondersteuning is zo gewoon mogelijk, 

binnen de reguliere opvanggroep. Daar waar mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving en in 

de eigen wijk. De ondersteuning is op (individuele) maat, zo licht mogelijk en niet langer dan 

nodig is. Kinderen worden niet (over)geplaatst naar gespecialiseerde opvang: de 

gespecialiseerde hulp komt naar hen toe. Zowel de kinderen, hun ouders en de pedagogisch 

medewerkers krijgen extra begeleiding. Hier profiteren ook de andere kinderen in de opvang 

van, want de opgedane kennis kan ook in andere situaties worden toegepast. 

 

De aanmelding voor plaatsing bij GO! in het kader van passende opvang verloopt via 

verschillende routes. Ouders doen zelf de aanvraag bij GO!, maar ook vanuit het jeugd- en 

gezinsteam kan het verzoek tot plaatsing komen. 
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Passende opvang was eerst een pilot, maar is na 2 jaar (in 2018) structureel. Voor de duur van 

de pilot zijn er ook extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor de financiering van 

kindplaatsen. Uitgangspunt is dat ouders die werken of studeren gebruik maken van de 

vergoeding die mogelijk is via kinderopvangtoeslag. Als er geen recht is op 

kinderopvangtoeslag, dan zijn er andere financieringsmogelijkheden te bespreken. 

 
Tabel 6.4 SWOT-analyse passende kinderopvang 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  A. Sterktes 

• Ontwikkelingsstimulering van 

kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften in 

reguliere setting tussen andere 

leeftijdgenoten 

B. Zwaktes 

• Welwillendheid van kinderopvang 

om passend aanbod voor jonge 

kinderen met extra ondersteunings-

behoeften aan te bieden 

• Benodigde professionaliteit van 

pedagogisch medewerkers  

Extern C. Kansen  

• Gemeentelijk initiatief (wellicht) 

nodig  

• Voorkomen van beroep doen op 

duurdere zorg 

D. Bedreigingen 

• Ouders van reguliere kinderen die 

terughoudend of zelfs vijandig staan 

tegenover kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften op de 

groep 

• Complexe financiering  
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7. Maatregelen en activiteiten onder schooltijd (4 tot 12 jaar) voor 

doelgroepkinderen (G)OAB 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op maatregelen en activiteiten onder schooltijd (4 tot 12 

jaar) die onderwijskansen vergroten van kinderen die als gevolg van omgevingsfactoren 

minderen kansen hebben. We gaan respectievelijk in op vroegschoolse educatie (paragraaf 

7.1), schakelklassen (paragraaf 7.2), onderwijstijdverlenging (paragraaf 7.3) en 

ouderbetrokkenheid (paragraaf 7.4). Elke maatregel en activiteit wordt afgerond met een 

SWOT-analyse. 

7.1 Vroegschoolse educatie 

Vroegschoolse educatie is bedoeld voor kleuters uit groep 1 en 2. Vroegschoolse educatie 

vormt een vervolg op de voorschoolse educatie voor peuters. Het doel van vroegschoolse 

educatie is dat kleuters zonder achterstand instromen in groep 3. De intentie hierbij is dat VVE 

een ‘inhaaleffect’ heeft. Ofwel dat doelgroepkinderen hun achterstand op niet-

doelgroepkinderen inlopen. Vroegschoolse educatie wordt aangeboden aan de hand van een 

programma dat is gericht op het extra stimuleren en ondersteunen van de taalontwikkeling, de 

beginnende rekenvaardigheid, de motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Er zijn meerdere erkende VVE-programma’s. Sinds 2006 zijn de scholen 

verantwoordelijk voor vroegschoolse educatie. Voor gemeenten betekende dit minder 

sturingsmogelijkheden ten aanzien van het vroegschoolse deel. 

 

De kwaliteit van vroegschoolse educatie is onder te verdelen in educatieve en pedagogische 

kwaliteit. Uit pre-COOL onderzoek blijkt dat de educatieve kwaliteit op de vroegschool niet 

hoger is dan in de voorschoolse periode. De gemiddelde scores op het educatieve domein zijn 

middelmatig en onvoldoende.37 De pedagogische kwaliteit is te verdelen in structurele 

kwaliteit en proceskwaliteit. Structurele kwaliteit gaat om structuurkenmerken zoals 

veiligheid, hygiëne, groepssamenstelling en -grootte, de beroepskracht-kindratio, het 

opleidingsniveau van medewerkers, beleid en spelmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat een van 

de structuurkenmerken, namelijk een dubbele bezetting van twee tot drie dagdelen, 

samengaat met hogere scores op taal.38  

 

Pre-COOL toont aan dat het gebruik van een VVE-programma in de vroegschoolse periode leidt 

tot hogere structurele kwaliteit, maar niet tot merkbaar hogere proceskwaliteit. Dit sluit aan 

bij onderzoek dat aantoont dat, hoewel structurele kwaliteit een voorwaarde vormt voor 

proceskwaliteit, de invloed niet een-op-een is. Goede structurele kwaliteit garandeert geen 

hoge proceskwaliteit.39 Proceskwaliteit gaat over de ervaring die kinderen opdoen in interactie 

                                                           
37 Veen, A., Veen, I. van der, Schaik, S. van &Leseman, P. (2017). Kwaliteit in kleutergroepen en de relatie met 
ontwikkeling van kinderen. Resultaten uit het pre-COOL cohortonderzoek. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 
38 Karssen, Merlijn, e.a. (2013). Effecten van deelname aan en kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie op de 
ontwikkeling van kinderen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.  
39 Slot, Pauline. (2015). Het verband tussen structurele en proceskwaliteit is niet lineair. Over hoe belangrijk interne 
professionalisering is. Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek, 5, 28-32. 
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met hun sociale en materiële omgeving. Uit onderzoek weten we dat hoge proceskwaliteit een 

gunstige uitwerking heeft op de ontwikkeling van kinderen. Investeren in proceskwaliteit 

vraagt om continue professionalisering40.   

 

Hoewel de vroegschoolse periode onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen valt, 

kunnen gemeenten ervoor kiezen om te investeren in vroegschoolse educatie. Zij kunnen dit 

doen door middel van professionalisering van leerkrachten in groep 1 en 2. Hierbij valt ook te 

denken aan gezamenlijke bijscholing voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Op deze 

manier wordt zowel geïnvesteerd in professionalisering (proceskwaliteit) als in het versterken 

van de samenwerking tussen voor- en vroegschool, onderdeel van een zogenaamde 

doorgaande lijn. Een doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool versoepelt de overgang naar 

de basisschool. Er zijn redelijke aanwijzingen in de literatuur dat kinderen een daling in 

kwaliteit ervaren bij de overstap van voor- naar vroegschool. Uit onderzoek blijkt overigens 

geen positieve relatie tussen een stevige doorgaande lijn en leeropbrengsten van kinderen.  

 

Een doorgaande lijn tussen voor- en vroegschool bestaat uit vijf aspecten41, namelijk: 

1. Overdracht van kindgegevens 

2. een vloeiende leerlijn  

3. samenwerkingsafspraken 

4. ouderbetrokkenheid  

5. ondersteuningsstructuur 

 

De overdracht van kindgegevens van voor- naar vroegschool vormt de kern van een 

doorgaande lijn. Ouders moeten uiteraard instemmen met een overdracht van gegevens. 

Goede overdrachtsgegevens zijn zo objectief mogelijk: gebaseerd op toetsgegevens en 

kindvolgsystemen (denk aan Cito-toetsen en kindvolgsystemen voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling als KIJK!) en niet alleen op subjectieve waarnemingen (‘hij zit lekker in z’n vel’). 

Een effectieve overdracht vraagt ook om erkenning van elkaars vak en expertise. Leerkrachten 

moeten de kennis en ervaring van de pedagogisch medewerkers niet ter zijde schuiven en het 

kind ‘een frisse start’ laten maken. Werken aan een vloeiende leerlijn gaat over het afstemmen 

van thema’s en gezamenlijke activiteiten. Hierbij valt te denken aan bij elkaar op de groep 

kijken, samen buitenspelen en meeloopdagen van peuters bij kleuters. Voorbeelden van 

samenwerkingsafspraken zijn een gezamenlijk VVE-programma-overleg of gezamenlijke 

studiedagen waarbij thema’s als woordenschatontwikkeling aan de orde kunnen komen. Op 

het gebied van ouderbetrokkenheid kan worden gedacht aan afgestemde activiteiten voor 

ouders en een gezamenlijk ouderbeleid. Afstemming met betrekking tot de 

ondersteuningsstructuur vraagt om afstemming en samenwerking tussen IB-er van de 

basisschool en VVE-coördinator van de voorschool.  

 

Er wordt veel geïnvesteerd in de kwaliteit van voorschoolse educatie. Om deze investering 

werkelijk te laten ‘renderen’ is het belangrijk ook in de vroegschoolse periode een kwalitatief 

hoogwaardig aanbod te doen voor doelgroepkinderen. Uit pre-COOL onderzoek blijkt echter 

dat doelgroepkinderen in de voorschoolse periode vaak te maken krijgen met een aanbod van 

hoge kwaliteit en dat de kwaliteit van dit aanbod daalt wanneer zij de overstap maken naar de 

                                                           
40 Idem.  
41 Kwaliteitskaart Doorgaande Lijn, Sardes 2016. 
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kleutergroep.42 Het grootste deel van de kinderen ervaart constant lage (beneden gemiddelde) 

kwaliteit óf een daling van de kwaliteit bij de overgang van voorschools naar vroegschools. 

 

Schoolbesturen kiezen ervoor om wel of niet te investeren in vroegschoolse educatie. Voor 

veel scholen geldt dat het stempel ‘VVE’ als negatief ervaren wordt. Daarbij vraagt de dubbele 

bezetting op de groep om een flinke investering qua formatie. Als gemeente kun je enkel 

investeren in goede randvoorwaarden. Zo kun je gezamenlijke scholing van pedagogisch 

medewerkers en leerkrachten mogelijk maken. Je kunt afspraken over de overdracht van 

kindgegevens stimuleren en faciliteren. Hetzelfde geldt voor een vloeiende leerlijn en 

ouderbetrokkenheid. Vanuit de gemeente kan het uitwisselen van kennis en ervaring worden 

ondersteund door middel van het aanbieden van gezamenlijke (bij)scholing en het mede-

mogelijk maken van kennisdeling in wijknetwerken. In deze wijknetwerken kunnen ook andere 

partijen betrokken worden zoals een CJG. 

 

Tabel 7.1 SWOT-analyse vroegschoolse educatie 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  Sterktes 

• Vroegschoolse educatie laat 

voorschoolse educatie beter 

renderen.  

• Gemeente kan vanuit GOAB 

middels bijscholing investeren in 

belangrijkste component van 

effectieve VVE (proceskwaliteit), 

maar ook investeren in ‘dubbele 

bezetting’ op de groep (bijv. in 

onderwijsassistenten) 

Zwaktes 

• Schoolbesturen zijn verant-

woordelijk. Gemeente kan enkel 

investeren in randvoorwaarden. Er 

kunnen wel prestatieafspraken 

worden gemaakt over VVE waaraan 

schoolbesturen zich committeren.  

• Stevige doorgaande lijn is afhankelijk 

van betrokkenheid schoolbesturen. 

Extern Kansen  

• Kennisdeling op wijkniveau biedt 

een platform voor samenwerking 

met meerdere partijen rondom 

doelgroepkinderen.  

Bedreigingen 

• Scholen zien ‘VVE-stempel’ mogelijk 

als negatief.  

7.2 Schakelklassen  

In een schakelklas krijgen leerlingen met een grote taalachterstand in het Nederlands, meestal 

een jaar lang, intensief taalonderwijs, zodat zij daarna op hun eigen niveau kunnen 

functioneren. Het gaat hierbij om leerlingen die uitvallen op Nederlandse taal. Dus waarvan de 

scores op taaltoetsen aanzienlijk lager liggen dan rekentoetsen. Schakelklassen zijn er van de 

groepen 1 tot en met 8. Er zijn voltijd- en deeltijd-schakelklassen en schakelklassen in de vorm 

van een verlengde schooldag43. De deeltijdschakelklas komt met overgrote meerderheid het 

                                                           
42 Veen, A., Veen, I. van der, Schaik, S. van & Leseman, P. (2017). Kwaliteit in kleutergroepen en de relatie met 
ontwikkeling van kinderen. Resultaten uit het pre-COOL cohortonderzoek. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 
43 
• Voltijd: kinderen zitten gedurende een heel schooljaar in een aparte schakelklas.  
• Deeltijd: kinderen krijgen een paar uur per week apart onderwijs in een groepje. De rest van de tijd draaien ze 

mee in hun reguliere groep.  
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meest voor in Nederland.44 Soms geven scholen de schakelklas een andere benaming, 

bijvoorbeeld Plusklas, Kansklas of Taalklas. 

 

Sinds het schooljaar 2006-2007 is het gemeenten toegestaan een deel van hun OAB-budget in 

te zetten voor de inrichting van schakelklassen. In veel gemeenten is de schakelklas een 

speerpunt in het onderwijsachterstandenbeleid. Bij de invoering van de Wet OKE in 2010 

hebben gemeenten meer vrijheid en kan het budget voor schakelklassen ook ingezet worden 

voor andere taalactiviteiten.  

 

De doelstelling van de schakelklas is veelal uitbreiding van de woordenschat en het versterken 

van het technisch en begrijpend lezen. Soms worden hier sociaal-emotionele doelen aan 

toegevoegd (vergroting zelfvertrouwen, meer praten en meer vragen durven stellen in de 

klas). De doelen voor de schakelklas kunnen door de school maar ook door de gemeente 

worden gedefinieerd. Schakelklassen kunnen zowel schoolgebonden als bovenschools worden 

ingericht. In de laatste variant staat de schakelklas open voor leerlingen van andere scholen. 

Soms gaat het hierbij om één centrale voorziening binnen een gemeente. Soms om een 

wijkgerichte voorziening. In enkele gemeenten zijn er schakelklassen ingericht naar 

denominatie45.  

 

De doelgroep voor de schakelklassen bestaat uit leerlingen met een taalachterstand in het 

Nederlands. Dit selectiecriterium wordt vaak aangevuld met leerpotentie, door bijvoorbeeld 

een discrepantie in taal- en rekenprestaties. Ook motivatie van ouders en achterstand in 

sociaal emotionele ontwikkeling is een selectiecriterium voor deelname aan de schakelklas. 

Een gedrags-, leer- en/of een algemene ontwikkelingsstoornis wordt vaak gehanteerd als 

contra-indicatie. De meeste schakelklassen zijn bedoeld voor de onder- en middenbouw (met 

name in groep 3). Een schakelklas in de kleutergroepen wordt vaak ingezet als aanvullend op 

een VVE-programma46. 

 

Veel gemeenten combineren twee doelgroepen in de schakelklas: nieuwkomers en niet-

nieuwkomers. Vanuit de praktijk wordt aangegeven dat deze combinatie niet ideaal is. 

Gemeenten kiezen er veelal voor om enkel scholen met veel doelgroepleerlingen, die ook 

werken met VVE, in aanmerking te laten komen voor een subsidie voor een schakelklas. Als 

gemeente kun je sturen op de kwaliteit van een schakelvoorziening door heldere doelen te 

formuleren, resultaten te (laten) monitoren en te investeren in bijscholing en kennisdeling.  

 

Uit onderzoek blijkt dat de schakelklas een effectieve interventie is. Onderzoek van 

ITS/Kohnstamm Instituut47 toont vooral een positief effect op begrijpend lezen, een 

vaardigheid die cruciaal is voor verder schoolsucces. Uit onderzoek naar de verdere 

schoolloopbaan van voormalig schakelklasleerlingen blijkt dat leerlingen die hebben 

deelgenomen aan een onderbouwschakelklas vaak opnieuw een achterstand opbouwen. Aan 

het eind van de basisschool is het verschil echter weer verdwenen. Onderzoekers pleiten 

                                                           
• Verlengde schooldag: kinderen krijgen na de reguliere onderwijstijd extra onderwijs in een schakelklas.  
44 Sardes (2017). Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging, een inventariserend onderzoek onder 
gemeenten en scholen. Utrecht: Sardes.  
45 Idem.  
46 Idem. 
47 L. Mulder, G., Ledoux e.a. (2008). Inrichting en effecten van schakelklassen. Resultaten van het 
evaluatieonderzoek schakelklassen in het schooljaar 2006/2007. Nijmegen/Amsterdam: ITS/Kohnstamm Instituut. 
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ervoor om jonge schakelklaskinderen ook ná het schakeljaar extra begeleiding te bieden. Om 

een tijdelijke terugval te voorkomen is het belangrijk om te investeren in de overdracht tussen 

schakelklasleerkracht en reguliere leerkracht. Daarbij is het aan te raden de deskundigheid die 

wordt opgebouwd in de schakelvoorziening breder te benutten, bijvoorbeeld door middel van 

collegiale consultatie of gezamenlijke scholing.  

 

Bij de inrichting van een schakelkas is het aan te raden de samenwerking op te zoeken met de 

bibliotheek. Leesbevordering heeft immers grote impact op de taalontwikkeling48. Op deze 

manier benut je lokale expertise en versterk je het lokale netwerk rondom het kind.  

 
Tabel 7.2 SWOT-analyse schakelklassen 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  Sterktes 

• Effectieve inzet op die kinderen 

met de grootste behoefte aan 

ondersteuning.  

• Door expertise vanuit schakelklas 

breder te delen wordt gewerkt 

aan deskundigheidsbevordering. 

• Bijkomend effect op sociaal-

emotionele ontwikkeling. 

Zwaktes 

• Bovenschoolse voorziening wordt in 

de praktijk veelal benut door 

leerlingen van de school waar de 

klas gevestigd is. 

• Relatief dure voorziening 

• Kwalitatief goede voorziening vraagt 

om heldere doelen en monitoring. 

Extern Kansen  

• Samenwerking met partijen 

rondom het onderwijs zoals 

bibliotheek. 

Bedreigingen 

• Aparte behandeling kan segregatie-

gevoel in de hand werken. 

7.3 Onderwijstijdverlenging 

Bij de verlengde schooldag duurt de schooldag één of meer dagen per week één of enkele 

uren langer. Die extra uren zijn bedoeld voor een uitbreiding van de effectieve leertijd. Hierbij 

moet direct worden opgemerkt dat extra uren niet een-op-een extra opbrengsten betekent. 49 

Belangrijke factoren om rekening mee te houden zijn: Hoeveel tijd van de extra uren is ‘time 

on task’? En: Hoe is de kwaliteit van het aanbod? Bij de invulling van de verlengde leerdag 

kiezen sommige scholen ervoor om 's ochtends eerder te starten, sommige scholen gaan 's 

middags langer door. Een andere mogelijkheid is om de woensdagmiddag voor extra 

onderwijstijd te benutten. De extra uren kunnen worden ingevuld met taal en rekenen of met 

extra aandacht voor zaakvakken en creatieve vakken. Tijdens de reguliere schooltijden wordt 

er dan meer aandacht besteed aan taal en rekenen.  

 

Wanneer de extra uren worden ingevuld met zaakvakken en creatieve vakken, kan worden 

gekozen voor een aanpak waarbij extra aandacht is voor taalontwikkeling. Vaklessen bieden 

vaak op meer natuurlijke wijze een authentieke leeromgeving welke vervolgens uitdagende 

                                                           
48 Broekhof, K. (2017). Meer lezen, beter in taal. Utrecht: Sardes.  
49 Scheersens, J. e.a. (2013). Productive time in education, A review of the effectiveness of teaching time at school, 
homework and extended time outside school hours.  
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interactie mogelijk maakt tussen leerkracht en leerlingen.50 Een voorwaarde voor effectief 

taalonderwijs in de zaakvakken is dat de vakleerkracht taal heel bewust gebruikt, bijvoorbeeld 

door te benoemen wat je doet en wat je ziet en door veel verschillende woorden en 

zinsconstructies te gebruiken. Dit type interactie vraagt veelal om bijscholing van de 

vakleerkracht op taaldidactiek.  

 

Onderwijstijdverlenging kan gefinancierd worden vanuit het OAB-budget en worden ingezet 

voor onderpresteerders of ‘high potentials’, voor leerlingen die uitvallen op taal. Wanneer de 

verlengde schooldag voor alle leerlingen verplicht wordt gesteld en wordt aangemerkt als 

onderwijstijd, betekent dit dat de extra uren ingevuld worden door iemand die volgens de Wet 

op het Primair Onderwijs bevoegd is om les te geven. In de praktijk kan dat ook iemand zijn die 

onder de verantwoordelijkheid van een voor het PO bevoegde leerkracht werkt. De extra 

activiteiten kunnen worden aangeboden als een naschools aanbod maar ook worden 

verweven in het rooster. Zo ontstaat er één curriculum met een doorlopende leerlijn en één 

team.  

 

Bij het vormgeven van een verlengde schooldag is het belangrijk vooraf heldere doelen te 

stellen. Wat wil je bereiken met de extra onderwijstijd? Gaat het om het versterken van taal- 

en rekenvaardigheid of ook om sociaal-emotionele ontwikkeling, talentontwikkeling, 

burgerschap of het versterken van 21e-eeuwse vaardigheden? Ook het realiseren van een 

doorgaande lijn van de reguliere lessen naar de extra onderwijstijd is een belangrijk onderdeel 

van het inrichten van onderwijstijdverlenging. Uit onderzoek naar het LKP (leerkansenprofiel) 

in Den Haag51 blijkt dat de kwaliteit van de vakleerkracht en de coördinatie tussen de extra 

onderwijstijd en de reguliere lessen belangrijke aspecten zijn met betrekking tot de 

opbrengsten. Qua opbrengsten ziet men in Den Haag vooral effect op de sociaal-emotionele 

ontwikkeling (zelfvertrouwen, samenwerken, meer zin in school). De sportieve activiteiten en 

de culturele activiteiten worden als belangrijkste activiteiten aangemerkt voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling.  

 

Leerkrachten rapporteren minder effect van het LKP-programma op de taalontwikkeling. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat het niet eenvoudig is het effect van LKP op de 

leerprestaties te isoleren. Vaak spelen er ook andere ontwikkelingen op school, zoals meer 

opbrengstgericht werken of zijn nieuwe taal- of rekenmethoden geïntroduceerd. De scholen 

die deelnemen aan het LKP zijn het erover eens dat de onderwijstijdverlenging meer tijd voor 

taal- en rekenonderwijs mogelijk maakt. Dit wordt gezien als een belangrijk resultaat.  

 

De invoering van onderwijstijdverlenging kan tijdelijk tot meer ordeproblemen leiden doordat 

zowel leerkrachten als leerlingen moeten wennen. Werken vanuit één pedagogisch klimaat 

kan voor meer duidelijkheid zorgen voor alle partijen. Uit ervaringen van scholen die werken 

met onderwijstijdverlenging blijkt overigens dat een dergelijke interventie minder geschikt is 

voor jonge kinderen, puur omdat de dagen met de extra lesuren voor hen te lang zijn52. Een 

verlengde leerdag wordt vaak ingevoerd vanaf groep 3.  

 

 

                                                           
50 Broekhof, K., Bontje, D., Vaessen, K. & Velzen, T. van (2016). Dubbelslag, taal in authentieke context. Utrecht: 
Sardes. 
51 Panteia (2013). Leerkansenprofiel in Den Haag, derde meting. Leiden: Panteia. 
52 Idem.  
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Tabel 7.3 SWOT-analyse onderwijstijdverlenging 
 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  Sterktes 

• Meer effectieve onderwijstijd 

voor taal en rekenen 

• Effect op sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

• Effect op talentontwikkeling 

Zwaktes 

• Vraagt om stevige coördinatie 

waarmee één curriculum ontstaat 

• Doorgaande leerlijn vraagt om 

tijdsinvestering van zowel reguliere 

leerkrachten als vakleerkracht. 

Extern Kansen  

• Aansluiting bij/ benutten van 

bestaand buitenschools aanbod 

aan culturele en sportieve 

activiteiten 

Bedreigingen 

• Onvoldoende bekwame 

vakleerkrachten 

7.4 Ouderbetrokkenheid 

Onderzoek heeft aangetoond dat ontwikkelingsstimulering thuis leidt tot aantoonbaar betere 

onderwijskansen voor kinderen. Literatuuronderzoek53 toont zelfs aan dat het effect van 

ouderbetrokkenheid op de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd groter is dan 

het effect dat wordt veroorzaakt door het verschil in schoolkwaliteit. Daarnaast blijkt dat de 

negatieve consequenties van het opgroeien in een achterstandssituatie gedeeltelijk verkleind 

kunnen worden door een hoge mate van ouderbetrokkenheid op zowel sociaal-emotioneel, als 

onderwijsondersteunend gebied. 54 Betrokken ouders kunnen kansarme leerlingen een goede 

steun in de rug kunnen bieden. Echter, een lage sociaaleconomische status (SES) gaat vaak 

samen met een lagere mate van ouderbetrokkenheid.  

 

We benaderen ouderbetrokkenheid hier als onderwijsondersteunend gedrag, niet in de vorm 

van ouderparticipatie. Het laatste betekent betrokkenheid van ouders bij activiteiten op school 

zoals meegaan op schoolreisjes of luizenmoeder of klassenouder zijn. Deze activiteiten kunnen 

zich ook bevinden op meer inhoudelijke thema’s zoals voorlezen of een voorlichting over het 

eigen beroep. De formele en informele betrokkenheid van ouders op school heeft nauwelijks 

of geen effect op de ontwikkeling van kinderen.55 Dit type activiteiten is namelijk gericht op de 

school, niet op het individuele kind. De ‘leeromgeving thuis’ (Home Learning Environment) is 

zeer bepalend voor de ontwikkeling van kinderen.56 De betrokkenheid van ouders bij de 

ontwikkeling van hun eigen kind heeft dan ook het grootste effect op de leerprestaties. 

Investeren in initiatieven die onderwijsondersteunend gedrag stimuleren is daarom effectiever 

dan het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij school. Denk daarbij aan gerichte 

                                                           
53 Desforges & Abouchar (2003). The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on 
Pupil Achievements and Adjustment: A Literature Review. 
54 Altschul, I. (2012). Linking socioeconomic status to the academic achievement of Mexican American youth 
through parent involvement in education. Journal of the Society for Social Work and Research, 3(1): 13-30. 
55 Desforges & Abouchar (2003). The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on 
Pupil Achievements and Adjustment: A Literature Review. 
56 Harris & Goodall (2007). Engaging Parents in Raising Achievement Do Parents Know They Matter? University of 
Warwick. 
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gezamenlijke activiteiten zoals samen lezen, samen spelen en ondersteuning bij het huiswerk.57 

Daarbij geldt dat hoge verwachtingen en ambities van ouders leiden tot meer succes op 

school. Initiatieven die gericht zijn op versterking van de ouderbetrokkenheid, moeten ouders 

inspireren om hoge verwachtingen te hebben van hun kind. 

 

Een andere belangrijke factor in effectieve ouderbetrokkenheid is het ondersteunen van 

ouders als opvoeders.58 Een voorspoedige ontwikkeling van kinderen wordt namelijk 

bevorderd door een liefdevolle band tussen kind en ouders, een stabiele omgeving en 

stimulerende interacties tussen ouders en kind. Inspanningen om ouderbetrokkenheid te 

stimuleren moeten daarom rekening houden met en gericht zijn op de thuissituatie. Dit vraagt 

van leerkrachten een ‘oudergerichte attitude’.59 In hun omgang met ouders staan zij niet 

tegenover of boven maar naast ouders. Als professional zijn zij met de ouder verantwoordelijk 

voor de opvoeding van het kind. Tegelijkertijd is er slechts één partij de ouder.  

 

Ouders zijn per definitie kwetsbaar als het aankomt op hun eigen kind. In de communicatie 

met ouders is het belangrijk rekening te houden met deze kwetsbaarheid. Een goede relatie 

opbouwen met ouders en ook communiceren als het goed gaat, legt een basis voor een 

vertrouwensrelatie. Daarbij geldt dat de draagkracht en draaglast per ouder verschilt. Werken 

aan ouderbetrokkenheid is daarom per definitie maatwerk. Als professional stem je op iedere 

ouder individueel af. De vermogens van ouders als opvoeders worden bepaald door een aantal 

risicofactoren en beschermende factoren die de draagkracht en draaglast bepalen.60 Deze 

factoren zijn:  

1. Een solidair netwerk – heeft de ouder voldoende sociaal netwerk om op terug te 

vallen? 

2. Een goede taakverdeling – kan een ouder de opvoeding voldoende delen met 

anderen? 

3. Metapositie – is er gelegenheid om te reflecteren op opvoedkundige beslissingen? 

4. Goede ‘ouder-ervaringen’- heeft de ouder een voorbeeld gehad aan zijn/haar eigen 

ouders? 

 

Recent onderzoek vult daarop aan dat wanneer ouders zelf slechte schoolervaringen hebben, 

zij een drempel ervaren als het gaat om ouderparticipatie en onderwijsondersteunend 

gedrag.61  

 

Als gemeente kun je investeren in ouderbetrokkenheid door middel van programma’s die 

onderwijsondersteunend gedrag bevorderen en door te investeren in een gemeentebreed 

ouderbeleid. Hoe gaan wij als professionals in onderwijs en opvang om met ouders? Wat 

verwachten wij van ouders en wat mogen zij van ons verwachten? Hoe zorgen we dat 

verschillende initiatieven voor ouderbetrokkenheid elkaar ondersteunen. Daarbij geldt dat 

ouderbetrokkenheid het meest oplevert bij jonge kinderen. Zij zijn afhankelijker van hun 

                                                           
57 Cotton, K., & Wikelund, K. R. (1989). Parent involvement in education. School improvement research series, 6(3), 
17-23. 
58 From neurons to neighborhoods, the science of early childhood development, Shonkoff & Philips. National 
Academy Press, Washington, 2000.  
59 Handboek Methodische Ouderbegeleiding deel I - X, Alice van der Pas. 1996 – 2017. 
60 Idem.  
61 Hornby, G., & Blackwell, I. (2018). Barriers to parental involvement in education: an update. Educational Review, 
70(1), 109-119. 
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ouders dan oudere kinderen en de ontwikkeling op jonge leeftijd is zeer bepalend voor de 

latere ontwikkeling.62 Onderwijsondersteunend gedrag kan op deze manier ook stapsgewijs 

worden opgebouwd. Waarbij het belangrijk is een gevarieerd aanbod te doen of maatwerk te 

leveren, zodat ouders kunnen kiezen voor een aanbod dat aansluit bij hun behoefte. 

 

Met betrekking tot het bevorderen van onderwijsondersteunend gedrag geldt dat ouders vaak 

niet onwelwillend zijn maar wel onwetend, angstig om het fout te doen. Ondersteuning van 

ouders kan vorm krijgen in de combinatie van informatie en voorlichting over ontwikkeling van 

kinderen met praktische thuisopdrachten en eventueel voorbeeldgedrag. Steeds meer 

basisscholen met veel doelgroepleerlingen richten een ouderkamer in waar ouders 

voorlichting kunnen krijgen over ontwikkeling en opvoeding, waar zij in gesprek kunnen met 

elkaar en met leerkrachten en waar zij op laagdrempelige wijze advies kunnen inwinnen bij 

professionals uit zorg en welzijn. Om de ouderkamer te programmeren wordt vaak een 

oudercoördinator aangesteld die in samenspraak met ouders een programma maakt. 

Rolmodellen worden veelal ingezet als gastvrouw.  

 

Omdat het versterken van onderwijsondersteunend gedrag gericht is op gedragsverandering 

zetten programma’s met dit doel vaak in op ervaringsleren, waarbij rolmodellen op huisbezoek 

gaan. Voorbeelden zijn Opstap, VVE Thuis en Jong Geleerd, Thuis Gedaan. Uit Amerikaans 

onderzoek blijken positieve effecten van het intensief betrekken van laagopgeleide ouders 

volgens de ‘High Dosage Tutoring’ (HDT)-principes. HDT is een intensieve en schaalbare twee-

generatie-interventie die bewezen effectief is en welke inzet op frequent wederzijds, 

persoonlijk en positief oudercontact. Daarbij wordt er een interventie gepleegd op zowel 

leerling als ouders.63 

 

Tabel 7.4 SWOT-analyse ouderbetrokkenheid 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  Sterktes 

• Een sterke ‘home learning 

environment’ heeft grote invloed 

op onderwijskansen.  

• Inzet op het versterken van de 

stabiele, stimulerende 

thuisomgeving heeft voordelen 

voor alle kinderen in het gezin. 

Zwaktes 

• De meest kwetsbare doelgroep is 

vaak het meest moeilijk te bereiken. 

Om deze doelgroep te bereiken is 

extra inzet nodig (de 80-20 

verhouding) 

• Gedragsverandering is zeer moeilijk 

te realiseren. 

• Ouderbetrokkenheid vraagt om 

maatwerk en sensitieve 

professionals. 

Extern Kansen  

• Ouders kunnen worden ingezet 

als rolmodel voor anderen.  

• Centrumgerichte programma’s 

zijn extra effectief in combinatie 

met thuisgerichte programma’s.  

Bedreigingen 

• Lager opgeleide ouders krijgen het 

gevoel krijgen dat ze het ‘niet goed’ 

doen, dat ze moeten doen als hoger 

opgeleide ouders. 

                                                           
62 Cotton, K., & Wikelund, K. R. (1989). Parent involvement in education. School improvement research series, 6(3), 
17-23. 
63 Kielman, A., Bowen, P. & Londen, M. van (2018). Rekenen op je ouders: High Dosage Tutoring als middel om 
ouderbetrokkenheid te stimuleren in Rotterdam-Zuid. Sociologie, Vol. 13, No. 2-3, p.197 
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8. Maatregelen en activiteiten onder schooltijd (4 tot 12 jaar) voor 

doelgroepkinderen Passend onderwijs 

Dit hoofdstuk gaat over maatregelen en activiteiten voor schoolgaande kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften die onder schooltijd extra onderwijskansen kunnen worden 

geboden, om zo een geregelde schoolloopbaan te kunnen volgen. Paragraaf 7.1 besteedt 

aandacht aan integrale onderwijs-zorgarrangementen (onderwijs, jeugdhulp en/of zorg). 

Paragraaf 7.2 gaat dieper in op het integraal kindcentrum (IKC). Elke maatregel en activiteit 

sluiten we af met een beknopte SWOT-analyse.  

8.1 Integrale onderwijs-zorgarrangementen (onderwijs, jeugdhulp 
en/of zorg) 

De invoering van passend onderwijs in 2014 en de transitie van de jeugdzorg in 2015 hebben 

belangrijke verschuivingen teweeggebracht in verantwoordelijkheden voor de ondersteuning 

van kinderen en jongeren. Het doel van de Wet passend onderwijs is dat alle kinderen een plek 

krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra 

ondersteuning nodig hebben. Met de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor alle 

ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd. Volgens de Wet passend onderwijs is een 

samenwerkingsverband verplicht hun ondersteuningsplan af te stemmen op het beleidsplan 

over jeugdhulp van de gemeente64. 

 

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen voor primair onderwijs (maar ook 

voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs) hebben meer ruimte 

gekregen om een eigen invulling te geven aan het ondersteuningsaanbod voor leerlingen met 

extra ondersteuningsbehoeften. Gemeenten hebben verantwoordelijkheden op het gebied 

van jeugdhulp en de inkoop daarvan gekregen. Gemeenten vormen ook de verbinding tussen 

onderwijs en jeugdhulp. Gemeenten en onderwijs zijn bestuurlijke partners. Bij jeugdhulp gaat 

het om een groot aantal zorgaanbieders. 

 

Uit een literatuurstudie65 komen de volgende factoren naar voren als kenmerken van en 

condities voor succesvolle samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg:  

•  een gezamenlijke visie, gericht op een domeinoverstijgend doel (bijvoorbeeld 

preventie), die als basis dient voor initiatieven en activiteiten;  

•  helderheid over verantwoordelijkheden en rollen, betrokkenen die het mandaat hebben 

om besluiten te nemen;  

•  deskundigheid en gezamenlijke professionalisering;  

•  communicatie, overleg en het delen van relevante informatie;  

•  kennis hebben van elkaars mogelijkheden en werkwijze, vertrouwen in elkaar hebben en 

realistische verwachtingen over elkaars bijdrage hebben;  

                                                           
64 Zie ook: www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl.  
65 Smeets, E. en Veen, D. van (2018). Samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Onderzoek naar 
succesfactoren in praktijkvoorbeelden. Nijmegen: KBA Nijmegen / Zwolle: Hogeschool Windesheim / NCOJ.  

http://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/
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•  zicht op kwaliteit hebben, periodieke evaluatie uitvoeren en zo nodig aanpassen van 

organisatie en werkwijze op basis daarvan;  

•  voortbouwen op eerdere samenwerking en aansluiten bij bestaande netwerken;  

•  praktische randvoorwaarden, zoals voldoende budget en tijd.  

 

Een onderwijs-zorgarrangement (oza) combineert onderwijs en zorg en is een integrale 

samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg66. Deze samenwerking komt tot stand 

als kinderen naast ondersteuning in het (speciaal) onderwijs ook jeugdhulp en/of zorg nodig 

hebben en gebeurt op basis van één gezin, één kind, één plan en één regisseur. Oza's zijn er 

zowel in het regulier als speciaal onderwijs en kunnen rondom een individueel kind, maar ook 

voor groepen kinderen worden georganiseerd. 

 

Het uitgangspunt van oza's is het ondersteunen van de reguliere onderwijsontwikkeling van 

het kind en het tegengaan van discontinuïteit in de schoolloopbaan, zoals thuiszitten. Maar 

ook het behalen van de startkwalificatie door meer leerlingen en het versterken van de eigen 

kracht van de leerling en diens omgeving, doordat kinderen zich fysiek en mentaal optimaal 

ontwikkelen op school, maar ook thuis en in hun vrije tijd. 

 

Een oza is altijd maatwerk: de behoefte van de leerling of een groep leerlingen bepaalt de 

samenstelling. Meerdere partijen brengen de ondersteuningsbehoeften in kaart. Er bestaat 

immers grote samenhang in hoe het kind thuis, op school en in z’n vrije tijd functioneert. Ook 

het ontwikkelingsperspectief op lichamelijk, cognitief, psychisch en emotioneel gebied is van 

belang. Zo ontstaat een integraal beeld. Dit vormt de basis voor ondersteuningsafspraken 

tussen de partijen. Zo heeft het kind een herkenbare, veilige structuur om zich te ontwikkelen. 

 

Een oza richt zich op leerlingen met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte waarin regulier 

of speciaal onderwijs niet alleen kunnen voorzien. Het doel is een in samenspraak vastgesteld 

ontwikkelingsperspectief, inclusief het bevorderen van de schoolloopbaan van de leerling, via 

een integrale aanpak op school, thuis en in hun vrije tijd.  

 

De organisatie van oza's is afhankelijk van lokale of regionale mogelijkheden. Er ontstaan de 

laatste jaren steeds meer samenwerkingsvormen. Zo zijn er zijn arrangementen waarbij 

regulier onderwijs met een wijkteam samenwerken, of arrangementen waarbij speciaal 

onderwijs samenwerken met gespecialiseerde jeugdhulp. 

 

Een onderwijs-zorgarrangement kan vijf functies hebben:  

1) terugleiden: deze arrangementen zijn bedoeld om uitgevallen kinderen en jongeren weer 

terug in het onderwijs te krijgen.  

2) opbouwen: deze arrangementen zijn voor kinderen en jongeren die nog nooit of niet 

langdurig hebben deelgenomen aan onderwijs.  

3) versterken: deze arrangementen zijn erop gericht om kinderen en jongeren binnen het 

onderwijs goed te laten functioneren. 

4) aanpassen: deze arrangementen focussen zich op leerlingen die een aangepaste 

onderwijsleersituatie nodig hebben. 

5) doorleiden: deze arrangementen ondersteunen breukvlakken in de schoolloopbaan en de 

overgang naar arbeid of dagbesteding. 

                                                           
66 www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Onderwijs-zorgarrangementen  

http://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Onderwijs-zorgarrangementen


 

56 

 

Onderwijs-zorgarrangementen zijn er op verschillende niveaus, die bepaald worden door de 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen: 

A. Lokaal, regionaal en bovenregionaal: hierbij worden afspraken gemaakt tussen 

samenwerkingsverbanden, gemeenten, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren over 

ondersteuning op school. 

B. Voor een groep leerlingen of een individuele leerling: één kind met een specifieke 

ondersteuningsvraag wordt waarschijnlijk op individueel niveau ondersteund. Als er 

meerdere kinderen met een vergelijkbare ondersteuningsbehoefte zijn, is een 

groepsarrangement mogelijk. 

C. In combinatie met basis-, extra, of specialistische onderwijsondersteuning: de 

intensiteit van een oza kan worden afgestemd op de behoeften van het kind. Hierbij 

geldt als uitgangspunt: zo dichtbij en licht mogelijk, en zo zwaar als nodig. Wanneer 

basisondersteuning niet voldoende blijkt, wordt er opgeschaald naar extra of 

specialistische ondersteuning. 

 

Het opzetten van een oza bestaat uit vijf stappen: 

1. Verkennen: welke leerlingen hebben baat bij een onderwijs-zorgarrangement? 

2. Betrekken: ga met de benodigde partners (zorgpartners, de gemeente en partners in 

het onderwijs) om de tafel. 

3. Ontwikkelen: stel gezamenlijk een actieplan op (visie, ondersteuning en rol van 

betrokkenen). 

4. Arrangeren: stel kaders (organisatie, aansturing, financiën en regelgeving) op. 

5. Activeren: concretiseer het plan (wie, wat, wanneer, welke competenties zijn nodig om 

het arrangement uit te voeren) en neem tijd voor reflectie en evaluatie. 

 

Gemeenten en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (en in sommige gevallen ook 

zorgverzekeraars en zorgkantoren) zijn samen verantwoordelijk voor het financieel rond 

krijgen van een oza. Ze bepalen of een oza tot stand komt, voor welke doelgroep en in welke 

vorm. Elk vanuit een eigen, wettelijke verantwoordelijkheid. Grondslag voor de financiering is 

enerzijds onderwijsfinanciering en anderzijds een (medische) zorgindicatie vanuit de 

gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor. Middelen die hiervoor benut kunnen worden zijn 

de toelaatbaarheidsverklaring (TLV), van het samenwerkingsverband passend onderwijs, 

persoonsgebonden budget (PGB), regeling voor leerlingen met een Ernstig Meervoudig 

Beperking (EMP) en Zorg In Natura (ZIN). 

 

Financiering van zorg in onderwijstijd is een complex vraagstuk67. Onderwijs biedt 

onderwijsgerelateerde zorg, zoals een ergotherapeut die leert een pen vast te houden. Als in 

aanvulling daarop zorg nodig is onder schooltijd, leidt dat vaak tot belastende gesprekken 

tussen ouders en school over de inzet, omvang en verantwoording van zorg op school. Ouders 

verwachten dat zorg op school geregeld is, terwijl de school niet de zorgmiddelen heeft om 

zorg in onderwijstijd te organiseren. Voor ouders is het niet altijd duidelijk dat een deel van de 

zorgindicatie of het zorgbudget ingezet moet worden wanneer zorg nodig is op school en wat 

dit mogelijk betekent voor de zorg thuis. Een ander aspect van het vraagstuk is dat scholen en 

zorgaanbieders te maken hebben met veel verschillende zorgkantoren en zorgverzekeraars. 

Daarnaast wordt de zorg soms geleverd door veel verschillende zorgverleners in de klas. 

Ouders en scholen zouden juist ontzorgd moeten worden van de rompslomp om zorg in 

                                                           
67 NJI (2019). Quickscan. Inzet van zorg in onderwijstijd bij 90 scholen voor speciaal onderwijs. Utrecht: NJi. 
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onderwijstijd te organiseren. Hiermee krijgen deze kinderen de benodigde rust en de zorg die 

nodig is om onderwijs te kunnen volgen. Het beperken van het aantal zorgverleners in de klas 

verhoogt de continuïteit en kwaliteit van de zorg en zorgt tevens voor rust in de klas. Zo zijn er 

scholen die zorgassistenten (variant op onderwijsassistenten) in de klas inzetten. 

 

In de praktijk bestaan desondanks vele voorbeelden van gecombineerde onderwijs-

zorgarrangementen. We noemen hieronder een paar.  

1) De Familieklas helpt leerkrachten bij het zoeken van ondersteuning bij het bijsturen van 

probleemgedrag. Kinderen, ouders en leerkrachten bepalen samen concrete doelen.  

2) De samenwerkende gemeenten in Noordoost-Brabant en samenwerkingsverbanden 

Passend Onderwijs hebben afspraken gemaakt rond onderwijs-zorgarrangementen. Deze 

zijn onderdeel van het inkoopkader specialistische jeugdhulp 2017-2020 (onderdeel van 

de contractafspraken met aanbieders). Vanaf 1 januari 2017 nemen gemeenten OZA’s af 

bij jeugdhulpaanbieders. 

3) De Behandelklas. Dit oza is vormgegeven in twee behandelklassen met ieder acht 

leerlingen. Iedere klas richt zich op jonge kinderen van 4 - 7 jaar, met ernstig 

oppositioneel en beweeglijk/impulsief gedrag. Het arrangement is ontwikkeld door de 

Pels, een Cluster 4 school en Trajectum, een organisatie voor jeugdzorg. Doel is de 

kinderen vaardigheden bij te brengen die hen in staat stellen in een schoolse setting te 

functioneren. Daarna stromen de kinderen uit, hetzij naar regulier, hetzij naar speciaal 

onderwijs. 

 

Dat er nog winst is te maken in de aansluiting van onderwijs en (jeugd)zorg zijn onlangs de 

volgende adviezen geformuleerd (selectie uit het rapport68): 

1) Betrekken ouders en kinderen is essentieel om resultaat te behalen. Om tot een 

effectieve aanpak te komen en/of een passende plek te vinden voor het kind, is de 

betrokkenheid van ouders en kind essentieel. Het gaat immers om de kinderen en hun 

ouders. Als zij niet achter de aanpak staan of ontevreden zijn over de plek, dan is het 

geen duurzame oplossing. Ouders hebben veel expertise als het gaat om de omgang 

met hun kind, dit wordt niet altijd voldoende benut. Anderzijds wordt er in sommige 

situaties juist teveel op ouders geleund.  

2) Brede lokale afspraken over jeugd onder regie gemeente. Elke gemeente zou met de 

betrokken partijen moeten komen tot een gezamenlijk gedragen visie over de jeugd, 

vertaald naar heldere afspraken en resultaten. Deze basisafspraken fungeren 

vervolgens als “grondwet” voor alle afspraken die gemaakt worden. De gemeente is de 

aangewezen partij om de verbindende regisseur (niet hiërarchisch) hierin te zijn. Dit 

vraagt grote aandacht voor de kwaliteit van de regie van gemeenten. Belangrijke 

partijen die vaak onderbelicht blijven, zijn kinderopvang, mbo, jongerenwerk, 

zorgverzekeraars en zorgkantoren.  
3) Budgetten en beleid moeten poreuze randen hebben. Er is behoefte aan flexibiliteit en 

snelheid in klemmende situaties. De wens is om lager in de organisatie mensen met 

mandaat te hebben om maatwerk snel te leveren. Hiervoor is flexibele financiering 

nodig. Een deel van de onderwijs- en zorgbudgetten moet gezamenlijk ingezet kunnen 

worden.  
 

                                                           
68 René Peeters i.s.m. Zunderdorp Beleidsadvies & Management (2018). Mét andere ogen. Advies voor versnelling 
en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd.  
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Tabel 8.1 SWOT-analyse integrale onderwijszorgarrangementen 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  A. Sterktes 

• Maatwerk en flexibiliteit in 

inhoud, vorm en duur van 

onderwijs-zorgarrangement 

• Zorg naar kinderen brengen in 

plaats van kinderen naar de zorg 

overplaatsen 

B. Zwaktes 

• Betrokkenheid van vele partijen om 

een goed aanbod neer te zetten 

Extern C. Kansen  

• Rol van ouders versterken 

(empowerment) 

D. Bedreigingen 

• Complexiteit van gedeelde 

verantwoordelijkheden 

(bureaucratie en overleg) en 

financiering  

8.2 Integraal Kindcentrum (IKC) 

In toenemende mate wordt er samenwerking gezocht tussen kinderopvang, basisonderwijs (en 

jeugdhulp) in de vorm van een integraal kindcentrum, ofwel IKC69. Het belang van een 

geïntegreerd aanbod is recent ook onderschreven door de Taskforce samenwerking onderwijs 

en kinderopvang70 en de SER71. Een (integraal) kindcentrum (IKC) is een intensieve 

samenwerking (of zelfs integratie) tussen opvang en (basis)onderwijs, zo mogelijk aangevuld 

met andere diensten en voorzieningen72. Meer precies: een IKC is een voorziening voor 

kinderen van tenminste 0-12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, 

ontwikkelen en ontmoeten. Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. De 

omgeving biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, waarbij 

wel functionele specialismen zijn (inclusief taakverdeling), maar geen institutionele en 

organisatorische verdeling. Het IKC biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen 

deelnemen, met minimale en maximale uren (maar met een ruim openingsregime).  

 

In een recent verschenen onderzoek73 komen de volgende kenmerken naar voren:  

• IKC’s bieden een geïntegreerd aanbod voor 0-12-jarigen 

• IKC’s werken met een interprofessioneel team 

• In IKC’s werken partijen vanuit een gemeenschappelijke visie 

• IKC’s zijn gericht op brede ontwikkeling 

• IKC’s bieden een rijke speelleeromgeving 

• IKC’s voorzien in gepersonaliseerd leren 

• IKC’s zorgen voor een sterke verbinding tussen binnen- en buitenschools leren 

• IKC’s bieden een veilige en vertrouwde leefomgeving 

• IKC’s doorbreken klassikale structuren 

                                                           
69 Regiegroep Kindcentra 2020 (2016). Kindcentra 2020, een realistisch perspectief.  
70 Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang. (2017). ‘TIJD OM DOOR TE PAKKEN in de samenwerking 
tussen onderwijs en kinderopvang’. 
71 SER (2016). ‘Gelijk goed van start, visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen’. 
72 Studulski, F. & Kruiter, J. (2017). Handboek Kindcentra. Op het goede spoor. Utrecht: Sardes. 
73 Kohnstamm Insituut (2019). Integrale kindcentra over wat hen kenmerkt. Amsterdam: Kohnstamm Instituut. 

 



 

59 

 

• IKC’s verzamelen veel informatie over de kinderen 

• IKC’s kiezen voor een sterke rol voor ouders 

• IKC’s leren en ontwikkelen zich continu 

 

De aanleiding om diverse voorzieningen bij elkaar te brengen, komt voort uit diverse 

behoeften74. Bijvoorbeeld: 

• de behoefte van ouders aan opvang en onderwijs als één dienstenaanbod (kinderen 

minder brengen en halen); de versnippering in het aanbod voor ouders en kinderen 

tegengaan. 

• het benutten van vrijvallende onderwijsruimten als gevolg van krimp. 

• de wens van scholen om meer grip te krijgen op instroom van jonge kinderen vanuit 

voorschoolse voorzieningen. 

• het ontwikkelen van doorgaande lijnen (‘het kind centraal’). 

 

In Nederland zijn er inmiddels meerdere voorbeelden van IKC’s75. We noemen (in willekeurige 

volgorde) een aantal praktijkvoorbeelden: Speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden, UN1EK 

te Vlaardingen, Laterna Magica in Amsterdam, De Rode Bank in Raalte, Mondomijn in 

Helmond, De Sterrenschool in Apeldoorn en De Vuurvogel in Tilburg. Deze IKC’s vertonen 

overeenkomsten, maar ook onderlinge verschillen. Eigenlijk zijn er vele verschijningsvormen, 

passend bij de buurt / wijk / kern waarin het IKC staat (‘colour locale’).  

 

Ook de samenwerking met jeugdhulp krijgt steeds meer vorm binnen het IKC76. De 

toenemende integratie van kinderopvang, onderwijs en preventieve zorg op de werkvloer leidt 

tot andere vragen aan professionals. Medewerkers uit de kinderopvang zijn bijvoorbeeld niet 

altijd opgeleid om te werken met kinderen met speciale ontwikkelbehoeften. 

Jeugdhulpverleners moeten de medewerkers uit de kinderopvang ondersteunen en ontlasten 

waar nodig. Voor de kinderopvang is de JGZ vaak de meest natuurlijke zorgpartner. 

 

Samenwerking, niet op incidentele, maar op structurele basis, is hierbij het sleutelwoord. 

Binnen een IKC zijn diverse samenwerkingsvormen mogelijk, waarbij jeugdzorg (los of binnen 

sociale wijkteams) ook een rol kan krijgen77. 

1) Samenwerking tussen verschillende professionals. De pedagogisch medewerkers en de 

leerkrachten in de onderbouw werken samen aan een doorgaande lijn in pedagogiek, 

didactiek en extra ondersteuning voor kinderen die in een zorgtraject zitten.  

2) Samenwerking tussen gelijksoortige professionals. Pedagogisch medewerkers werken 

intensief samen en observeren elkaar op de groep (bijv. via collegiale consultatie) en 

geven elkaar feedback om het werken met individuele zorgkinderen te verbeteren.  

3) Samenwerking met andere experts. Professionals uit sociale teams, of intern 

begeleiders van de basisschool kijken samen met de pedagogisch medewerkers naar 

de ontwikkeling van individuele kinderen. Via samenwerking en overleg proberen ze 

de extra ondersteuning zo goed mogelijk te regelen, waar ook de ouders actief bij zijn 

betrokken. 

                                                           
74 Studulski, F. & Kruiter, J. (2017). Handboek Kindcentra. Op het goede spoor. Utrecht: Sardes. 
75 Studulski, F. & Kruiter, J. (2017). Handboek Kindcentra. Op het goede spoor. Utrecht: Sardes. 
76 René Peeters i.s.m. Zunderdorp Beleidsadvies & Management (2018). Mét andere ogen. Advies voor versnelling 
en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd. 
77 Studulski, F. & Kruiter, J. (2017). Handboek Kindcentra. Op het goede spoor. Utrecht: Sardes. 



 

60 

 

4) Samenwerking met de doelgroep. Pedagogisch medewerkers en leraren zoeken 

samenwerking met ouders om het partnerschap te versterken.  

 

Samenwerking binnen een IKC kan op verschillende niveaus gestalte krijgen.  

Niveau 1: back tot back. We doen allemaal ons eigen ‘ding’. 

Niveau 2: face tot face. We stemmen af, maar staan verder op onszelf. 

Niveau 3: hand in hand. We doen alles samen, maar zijn ieder verantwoordelijk voor ons eigen 

deel. 

Niveau 4: cheeck to cheek. We zijn één organisatie, één team en samen verantwoordelijk voor 

de ontwikkeling van de kinderen.  

Hoe hoger het samenwerkingsniveau, hoe beter dat is voor de ontwikkeling van kinderen. 

 

Tot slot. Een gemeente kan beleid voeren om IKC-vorming te stimuleren. Ze kan daarbij drie 

rollen aannemen. 

1. Regie nemen. De gemeente kiest ervoor om zelf IKC-beleid te ontwikkelen en een 

actieve rol te nemen. De gemeente probeert andere beleidsdoelen (bijv. uit het Sociaal 

Domein, vervlechting jeugdzorg en passend onderwijs) te koppelen aan de 

ontwikkeling van het IKC.  

2. Mediëren of faciliteren. De gemeente schetst een kader, kijkt welke initiatieven er 

ontstaan en ziet zichzelf als actieve partij om in wijken / buurten / kernen samen naar 

geïntegreerde oplossingen te zoeken bij complexe problematiek van kinderen en 

gezinnen. 

3. Laissez fair. De gemeente ziet de totstandkoming van IKC’s voornamelijk als een 

verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties. 

 

In alle gevallen kan ze proberen om praktijken van passend onderwijs en jeugdzorg van de 

grond te krijgen in IKC’s. Opdat kinderen met extra ondersteuningsbehoeften en/of gezinnen 

in risicosferen snel en adequaat kunnen worden geholpen in een voor hen vertrouwde 

omgeving.  

 
Tabel 8.2 SWOT-analyse IKC 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  A. Sterktes 

• Meer voorzieningen en 

dienstverlening dichter bij de 

kinderen en hun ouders 

• Teamaanpak van kinderen met 

extra ondersteuningsbehoeften 

B. Zwaktes 

• Organisatorische complexiteit  

• Diverse belangen bij diverse 

organisaties 

Extern C. Kansen  

• Welwillendheid onder diverse 

besturen 

• Ontlasten van ouders 

D. Bedreigingen 

• Geen wettelijke verplichting 

(vrijblijvend karakter) 

• Weinig bekend over effecten van 

IKC’s 
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9. Maatregelen en activiteiten ná schooltijd (4 tot 12 jaar) voor 

doelgroepkinderen (G)OAB 

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op maatregelen en activiteiten ná schooltijd (4 tot 12 jaar) 

die onderwijskansen vergroten van kinderen die als gevolg van omgevingsfactoren minderen 

kansen hebben. We gaan respectievelijk in op inkopen kindplaatsen BSO (paragraaf 9.1), brede 

school activiteiten (paragraaf 9.2), huiswerkbegeleiding (paragraaf 9.3), zomerschool en 

weekendschool (paragraaf 9.5). Elke maatregel en activiteit wordt afgerond met een SWOT-

analyse. 

9.1 Inkopen kindplaatsen BSO  

Buitenschoolse opvang (BSO) wordt in Nederland veelal gezien als een ‘arbeidsmarkt-

instrument’ en gedefinieerd als ‘vrije tijd’. Een periode na school waarin kinderen kunnen 

ontspannen, mogen spelen of onder begeleiding knutselen of activiteiten ondernemen. Tijdens 

de schoolvakanties, wanneer de kinderen hele dagen op de BSO aanwezig zijn, worden soms 

uitjes gepland naar het park of een museum. Op veel BSO’s worden de activiteiten thematisch 

ingericht. In de Wet Kinderopvang zijn de volgende doelen opgenomen voor buitenschoolse 

opvang:  

1) een vrijetijdsaanbod voor kinderen van 4 tot 13 jaar, in aansluiting op de schooltijden;  

2) waar bewust en gericht gewerkt wordt aan de vier pedagogische basisdoelen;  

3) waar kinderen de kans krijgen om interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen;  

4) waar kinderen leren om verantwoordelijkheid te krijgen en te dragen;  

5) waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan.  

 

De invloed van de BSO op de ontwikkeling van kinderen moet worden gezien in het geheel van 

opvoedomgevingen waarbinnen kinderen opgroeien. Denk aan de thuissituatie, de wijk, de 

school en verschillende vormen van vrijetijdsbesteding zoals de sportclub, de scouting of de 

speeltuin. Hoe belangrijk de invloed van de BSO is, is sterk afhankelijk van de hoeveelheid tijd 

die het kind op de BSO doorbrengt. Soms is de BSO slechts een korte overbrugging tussen 

school en thuis. Wanneer kinderen meerdere middagen en vakantiedagen op de BSO 

doorbrengen, wordt de BSO een invloedrijke omgeving. Kinderen van een- of niet-werkende 

ouders maken vaak geen gebruik van de buitenschoolse opvang.  

 

Buitenlands onderzoek naar de invloed van BSO op de ontwikkeling van kinderen laat drie 

effecten zien78, te weten: een positieve houding van pedagogisch medewerkers hangt samen 

met minder gedragsproblemen; een flexibel en rijk programma waarbij er ruimte is voor eigen 

initiatief en keuzes van het kind heeft een positief effect op de sociale ontwikkeling; een goede 

beroepskracht-kind ratio hangt samen met een positieve sociale ontwikkeling van kinderen. 

Recent Nederlands onderzoek79 laat zien dat de proceskwaliteit (de interactie van het kind met 

                                                           
78 Schreuder e.a. (2011). Pedagogisch kader kindercentra 4 – 14 jaar, een springplank naar een gefundeerde aanpak 
in de buitenschoolse opvang.  
79 Universiteit Utrecht en Sardes (2017). Monitor LKK, Kwaliteit van de Nederlandse kinderdagopvang, 
peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Meting 2017. Utrecht: Universiteit Utrecht/Sardes.  
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zijn/haar sociale en materiele omgeving) sterk varieert. De emotionele proceskwaliteit is op de 

buitenschoolse opvang middelmatig tot goed. Er is sprake van een affectief-inclusief klimaat in 

de groep met aandacht voor samen- en fantasiespel en bevordering van zelfregulatie. De 

educatieve proceskwaliteit is laag. Er is een basis activiteitenaanbod dat ervoor zorgt dat 

kinderen zich kunnen vermaken, maar het aanbod lijkt veelal gericht op spel (binnen en 

buiten). Er is minder aandacht voor creatieve en musische activiteiten of activiteiten op de 

gebieden taal, ontluikend rekenen, wetenschap en techniek, en burgerschapsvorming.  

 

Het versterken van een positief effect van de BSO op de onderwijskansen van kinderen vraagt 

om een meer thematische inrichting van het aanbod en een investering in de professional op 

de groep met als doel het verhogen van de educatieve kwaliteit van de interactie. De BSO 

krijgt hiermee meer het karakter van een verlengde schooldag. Aandachtspunt is het behoud 

van het spel- en genietkarakter van de BSO.  

 

Tabel 9.1 SWOT-analyse kindplaatsen BSO 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  Sterktes 

• Inkoop van BSO-plaatsen voor 

kinderen van niet- of een-

werkende ouders leidt tot een 

gemengde groep. 

Zwaktes 

• In tegenstelling tot onderwijstijd is 

BSO niet verplicht.  

• Bijscholing van pedagogisch 

medewerkers is nodig om de 

educatieve kwaliteit te versterken.  

Extern Kansen  

•  BSO kan meer thematisch 

worden ingericht en meer 

gerichte focus leggen op 

talentontwikkeling.  

• Gemeente kan kindplaatsen 

financieren in BSO (‘plusbedrag’), 

waardoor het financieel 

aantrekkelijker wordt voor 

aanbieders. 

Bedreigingen 

• Een te sterke focus op ‘leren’ op de 

BSO schrikt kinderen en ouders af 

(BSO wordt gepercipieerd als ‘vrije 

tijd’).  

9.2 Brede school-activiteiten 

Een brede school is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren die 

samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school, met als doel 

maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren. Het gaat hierbij om een brede 

samenwerking die een brede ontwikkeling ondersteunt. Te denken valt aan thema’s als 

burgerschap, brede vorming, maatschappelijke participatie en talentontwikkeling maar vaak 

gaat het ook om gezondheid en veiligheid. Het aanbod binnen een brede school onderscheidt 

zich hiermee van de verlengde schooldag die vaak meer gericht is op het versterken van de 

reken- en vooral taalvaardigheid.  

 

De brede school heeft een bredere oriëntatie dan de leerling en richt zich door middel van het 

bundelen van verschillende beleidsterreinen op één fysieke plek op het welbevinden van gezin 

en gemeenschap. Binnen een brede school zijn vaak meerdere basisscholen en aanbieders van 
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kinderopvang gevestigd. Ook het speciaal onderwijs kan partner zijn binnen een brede school. 

Onderwijs en opvang deelt het gebouw met voorzieningen zoals bijvoorbeeld een bibliotheek, 

speel-o-theek, het jongerenwerk, welzijnsorganisaties, het Centrum voor Jeugd en Gezin en 

uiteenlopende zorgaanbieders, zoals logopedie of fysiotherapie. De school fungeert op deze 

manier als verzamel- en ontmoetingsplaats in de wijk voor kinderen, jongeren, hun ouders en 

ouderen.  

 

Een brede school is echter meer dan een verzameling instellingen in één gebouw. De 

samenwerking tussen de partners kan verschillende mate van intensiteit hebben, van back-to-

back als minimale variant tot face-to-face, hand-in-hand en cheek-to-cheek als meest 

intensieve variant. Concreet bestaat de samenwerking vaak uit: 1) het samen inrichten en 

uitvoeren van activiteiten, 2) een overdracht of doorgaande lijn, 3) een gezamenlijke 

pedagogische visie.80  

 

Nederlands onderzoek in Rotterdam en Schiedam stelt vast dat Brede Scholen die inzetten op 

cultuur, schoolklimaat en ouderbetrokkenheid een positief effect hebben op cognitieve, maar 

vooral op sociaalemotionele leerresultaten.81 Onderzoek naar het effect van de brede school in 

een Engelse context toont aan dat de verschillen tussen kwetsbare kinderen enerzijds 

(kinderen met extra ondersteuningsbehoeften en kinderen met een onderwijskansenprofiel) 

en ‘reguliere’ kinderen anderzijds kleiner zijn op een brede scholen dan op ‘reguliere’ 

scholen.82 De meest kwetsbare leerlingen lijken gebaat bij een Brede School. De voorzichtige 

conclusie die de Engelse onderzoekers trekken is dat voor deze kinderen geldt dat er op school 

meer aandacht kan zijn voor leren omdat aanvullende voorzieningen dichtbij zijn en men met 

elkaar samenwerkt rondom het kind. Niet alleen ouders maar ook de school wordt ‘ontzorgd’ 

omdat extra ondersteuning nabij is georganiseerd.  

 

Amerikaanse onderzoek naar ‘community schools’ toont aan dat het fysiek, sociaal en 

emotioneel welbevinden op een brede school hoger is en daarmee ook de motivatie voor het 

schoolgaan. Hiermee wordt een belangrijke voorwaarde gecreëerd voor goede 

schoolprestaties.83 Ditzelfde Amerikaanse onderzoek laat zien dat de totstandkoming van de 

samenwerking binnen een brede school extra tijd en aandacht vraagt van leerkrachten maar 

dat de samenwerking positief effect heeft op de leerlingen vanuit het perspectief van de 

leerkracht. Deze conclusie wordt door Nederlands onderzoek ondersteund.84  

 

De extra-curriculaire activiteiten geven ouders, leerkrachten en begeleiders een bredere kijk 

op de competenties en talenten van kinderen en jongeren.85 Deelname aan activiteiten binnen 

het aanbod van de brede school is vaak niet verplicht. Wel geldt vaak dat bij inschrijving wordt 

                                                           
80 Oberon, ITS & Sardes (2013). De brede school in een veranderend tijdsgewricht. Uitkomsten landelijke 
effectmeting 2009-2013.   
81 Heers, M. (2014). The Effectiveness of Community Schools. Evidence from the Netherlands. Maastricht: TIER 
Research Series. 
82 Dyson, A. and Todd, L. (2010). Dealing with Complexity: Theory of Change Evaluation and the Full Service 
Extended Schools Initiative. International Journal of Research and Method in Education, Vol. 33 (2), pp. 119-134 
83 Making the difference, Research and Practice in Community Schools., Blank e.a. Coalition for community schools, 
2003.  
84 Taakbesteding en taakbelasting op brede scholen, Groeneveld e.a., 2002.  
85 Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M. & Morreel, E. (2010). De impact van Brede School. Een verkennend onderzoek. 
Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. 
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verwacht dat leerlingen zich committeren om een activiteit af te ronden. Het percentage 

leerlingen dat deelneemt aan activiteiten varieert sterk, van minimaal tot ruim 70%.86 Hierbij 

geldt dat de hoogste deelnamecijfers te vinden zijn onder doelgroepleerlingen met een 

migratiegeschiedenis. Daarbij blijkt dat kinderen die meer meedoen aan activiteiten van de 

brede school zich sneller sociaal-emotioneel ontwikkelen. Een ander opvallend gegeven is dat 

bibliotheekbezoek onder leerlingen op een brede school opvallend hoger is (gemiddeld eens 

per week t.o.v. eens per maand).87  

 

Tabel 9.2 SWOT-analyse Brede school-activiteiten 
 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  Sterktes 

• Zorg en extra ondersteuning kan 

nabij worden georganiseerd. Dit 

ontlast zowel ouders als 

leerkrachten.  

Zwaktes 

• Meerdere scholen of meerdere 

aanbieders van kinderopvang in één 

gebouw kan leiden tot concurrentie 

i.p.v. samenwerking 

• Totstandkoming van werkelijke 

samenwerking (elkaars expertise 

inzetten) vraagt om tijd en aandacht 

van alle partijen.  

Extern Kansen  

•  Vergroten van ouderbetrokken-

heid d.m.v. een ontmoetings-

plaats en gericht aanbod voor 

ouders 

• Een goede verbinding met de 

gemeenschap kan leiden tot 

meer welbevinden van 

leerlingen. 

Bedreigingen 

• Kinderen die niet tot de doelgroep 

behoren nemen vaker deel en 

profiteren meer van 

extracurriculaire activiteiten dan de 

doelgroepkinderen (Mattheüs-

effect). 

9.3 Huiswerkbegeleiding 

Aan het einde van het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs maken steeds meer 

leerlingen gebruik van zogenaamd schaduwonderwijs. Bijles of huiswerkbegeleiding bij dure 

instituten helpen kinderen van ouders met financiële mogelijkheden om hun 

onderwijsresultaten te verbeteren. Schaduwonderwijs draagt hiermee bij aan ongelijke 

onderwijskansen. Voor kinderen in het primair onderwijs geldt dat zij maar in beperkte mate 

te maken hebben met huiswerk. Vaak wordt in voorbereiding op het voortgezet onderwijs in 

de bovenbouw in beperkte mate huiswerk meegegeven. De intentie hiervan is veelal dat 

leerlingen leren plannen en organiseren. Het gaat hierbij dan om het aanleren van de 

zogenaamde ‘studievaardigheden’.  

 

In Leiden is in 2017 gestart met een Huiswerkkamer voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het 

primair onderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. In de Huiswerkkamer is ruimte 

en rust om te leren en worden leerlingen ondersteund bij het plannen en organiseren van hun 

                                                           
86 Oberon, ITS & Sardes (2013). De brede school in een veranderend tijdsgewricht. Uitkomsten landelijke 
effectmeting 2009-2013.  
87 Idem.  
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schoolwerk. De Huiswerkkamer is bedoeld voor leerlingen bij wie er thuis geen eigen plek is 

voor het schoolwerk en van wie de ouders in onvoldoende mate zelf ondersteuning kunnen 

bieden. De Huiswerkkamer is vormgegeven in samenwerking met schoolbesturen, bibliotheek 

en de lokale welzijnsorganisatie. De eerste ervaringen met de Huiswerkkamer zijn positief.  

 

Een andere manier om doelgroepleerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van 

studievaardigheden is het werken met mentorprogramma’s. Deze programma’s koppelen 

jongeren aan een vrijwillige mentor die hen ondersteunt en begeleidt. Hierbij kunnen 

persoonlijke vragen centraal staan zoals faalangst of leren vrienden maken maar ook de 

ontwikkeling van schoolse vaardigheden. Mentorprogramma’s werken veelal aan het 

versterken van (een combinatie van) sociaal, cultureel, emotioneel en academisch kapitaal88.  

 

Het mentorprogramma School ’s Cool is specifiek gericht op het ondersteunen van de overstap 

van primair naar voortgezet onderwijs. Jongeren starten met School ’s Cool in groep 8 en 

worden begeleid tot halverwege het tweede leerjaar in het voortgezet onderwijs. School ’s 

Cool is in 1997 gestart in Amsterdam en inmiddels een beproefde methodiek die wordt 

uitgevoerd in meer dan vijftien gemeenten. Het effect van School ’s Cool op de 

onderwijsresultaten zijn positief.89 Tweederde van de leerlingen volgt na afronding van het 

mentoraat nog steeds hetzelfde niveau van voorgezet onderwijs als aan het begin. Bijna 17% 

gaat een hoger onderwijsniveau volgen. Bij aandachtsleerlingen zonder mentoraat stijgt het 

onderwijsniveau minder vaak en daalt het vaker. Basisschooldocenten zijn positief over School 

’s Cool vanwege de begeleiding bij de overgang van de overzichtelijke basisschool naar de 

grote wereld van het voortgezet onderwijs, juist voor leerlingen die vanuit huis minder steun 

krijgen. Docenten van het voortgezet onderwijs waarderen mentoraat vooral om de aandacht 

voor studievaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. 

 
Tabel 9.3 SWOT-analyse huiswerkbegeleiding 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  Sterktes 

• Plaatsen inkopen voor 

doelgroepleerlingen bij 

bestaande huiswerkinstituten 

zorgt voor een gemengde groep. 

Zwaktes 

• ‘Prestatiedruk’ en ‘overbelasting’ 

van leerlingen. 

 

Extern Kansen  

•  Mentorprogramma’s versterken 

het sociaal kapitaal in de 

omgeving d.m.v. vrijwillige inzet. 

Bedreigingen 

• Mentorprogramma’s en specifieke 

initiatieven rond huiswerk-

begeleiding voor doelgroep-

leerlingen vragen om een sterke 

coördinerende partij.  

 

  

                                                           
88 Meer dan een steuntje in de rug, succesfactoren van coaching en mentoring onderzocht. Movisie, 2012.  
89 Vrijwillige mentor helpt bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, Noorda & Ayud Manzano. In 
Vantwaalftotachtien, oktober 2013.  
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9.4 Zomerschool  

Op een zomer- of vakantieschool krijgen leerlingen gedurende één of meer weken in de 
(zomer)vakantie een extra aanbod met als belangrijkste doel: taalondersteuning. Specifiek gaat 
het hier vaak om het voorkomen van de zogenaamde ‘taaldip’. Het fenomeen dat leerlingen 
met een taalachterstand na de zomervakantie starten aan een nieuw schooljaar met een 
lagere score dan waar zij het voorgaande schooljaar mee afsloten. Naast taalstimulering zijn er 
vaak nog andere doelen, zoals de sociaal-culturele horizon verbreden en het versterken van 
sociaal-emotionele vaardigheden. Dikwijls combineren de zomerscholen educatieve 
activiteiten met recreatieve, bijvoorbeeld uitstapjes, waardoor leerlingen authentieke 
leersituaties krijgen aangeboden. 
 
De zomerschool staat vaak open voor leerlingen van verschillende scholen90. Het merendeel 
richt zich qua doelgroep op de bovenbouw van de basisschool (groep 5 tot en met 8). Werving 
en aanmelding voor de zomerschool loopt vaak zowel via de basisscholen als direct via ouders. 
Selectiecriteria voor de zomerschool zijn meestal een achterstand in de taalontwikkeling en 
sociaal-emotionele ontwikkeling en motivatie voor deelname bij leerlingen en hun ouders. 
Deelname bestaat uit één of meerdere losse lesweken. De opbouw in aparte weken met vaak 
wisselende groepen vraagt van de leerkracht dat hij/zij snel een veilig en prettig klimaat 
creëert. Een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag wordt daarom vaak 
gehanteerd als contra-indicatie voor deelname. Een ander relevant aspect in de selectie is het 
aansturen op selectie op één niveau. Dit geldt zowel voor wat betreft de combinatie van 
leerjaren als voor wat betreft toetsresultaten. Daarbij geldt dat we van zeer laag scorende 
leerlingen in de beperkte lestijd (één, hooguit twee weken) weinig resultaat mogen 
verwachten. De meeste leerwinst is te verwachten bij kinderen die rond het gemiddelde 
scoren.  
 
Naast beoogde effecten op de taalontwikkeling heeft een zomerschool ook vaak tot doel om 
leerlingen een plezierige en nuttige tijdsbesteding te bieden. Grof gesteld om kinderen van de 
straat te houden en hen een rijker milieu te bieden dan zij thuis ervaren. Doelgroepkinderen 
ervaren de zomerschool vaak als een leerzame en ook leuke tijd. Doordat zij in een andere 
setting dan de gewone klas op een speelse manier worden geprikkeld om te leren, ontwikkelen 
zij vaak meer zelfvertrouwen. Leerkrachten in het reguliere onderwijs geven bijvoorbeeld aan 
dat leerlingen na deelname aan de zomerschool meer vragen durven stellen in de klas. 
 
De inrichting van een zomerschool varieert sterk door het land. Vaak wordt meerdere weken 
gedurende de zomervakantie een programma aangeboden. Daarbij kunnen leerlingen het 
volledige of een deel van het programma volgen. Waarbij geldt dat wanneer zij starten aan 
een lesweek, zij zich committeren om die week af te ronden. De meeste zomerscholen bieden 
vijf dagen les. De lestijden variëren van 5 tot 8 uur per dag. De lesdag wordt vaak verdeeld in 
een ochtendprogramma dat sterk gericht is op taal- en/of rekenvaardigheid en een 
middagprogramma waar meer ruimte is voor andere talenten en ontspanning. Een week 
zomerschool draait vaak rond een thema. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld samenwerken 
aan het beantwoorden van een uitdagende vraag zoals ‘kan een robot een vriend zijn?’. Een 
week zomerschool wordt veelal afgesloten met een presentatie voor ouders.  
 

                                                           
90 Sardes (2017). Schakelklassen, zomerscholen en onderwijstijdverlenging, een inventariserend onderzoek onder 
gemeenten en scholen. Utrecht: Sardes. 
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Op het grootste deel van de zomerscholen wordt lesgegeven door leerkrachten met een 
lesbevoegdheid. Daarnaast wordt op zo’n veertig procent van de zomerscholen ook gebruik 
gemaakt van onderwijsassistenten en vakdocenten. Soms wordt gebruik gemaakt van 
methoden uit het reguliere onderwijs of worden extra methodieken ingezet om gericht 
aandacht te besteden aan taal, zoals bijvoorbeeld De Taalfabriek. Zomerscholen kunnen, als 
een vorm van leertijdverlenging, worden gefinancierd vanuit het OAB-budget. Hierbij wordt 
gemiddeld 2,6% van het totale OAB-budget ingezet voor het realiseren van een zomerschool. 
In een enkele gemeenten dragen schoolbesturen bij aan de financiering van de zomerschool. 
Ook wordt er vaak een kleine, symbolische ouderbijdrage gevraagd. Wanneer schoolbesturen 
co-financieren ontstaat er een extra belang. Dit kan bijdragen aan een meer stevige 
samenwerking tussen zomerschool en regulier onderwijs. Dit is niet alleen goed voor de 
werving van deelnemers en het overdragen van kindgegevens. Ook wanneer de effecten van 
de zomerschool op leerlingniveau inzichtelijk gemaakt willen worden, is een zomerschool 
afhankelijk van de toetsresultaten uit het reguliere onderwijs.  
 

Tabel 9.4 SWOT-analyse zomerschool 
 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  Sterktes 

• Zomerschool dient meerdere 

doelen: een taalrijk aanbod en 

plezierige en leerzame 

tijdsbesteding voor kinderen die 

anders thuis zitten. 

• Bijkomend effect op 

zelfvertrouwen. 

Zwaktes 

• Zomerschool is qua effectmeting 

sterk afhankelijk van regulier 

onderwijs 

• De effecten op taalscores zijn 

minimaal gezien de beperkte lestijd, 

het gaat veel meer om voorkomen 

van terugval. 

Extern Kansen  

• Leerlingen uit zomerschool hun 

programma laten presenteren op 

reguliere school t.b.v. 

zelfvertrouwen. 

Bedreigingen 

• Zomerschool kan zonder voldoende 

draagvlak bij schoolbesturen een 

losstaand initiatief worden.  

9.5 Weekendschool  

Terwijl de zomerschool zich richt op het versterken van taalontwikkeling en daarna op het 

verbreden van de horizon, geldt dit voor de weekendschool vaak precies andersom. De eerste 

weekendschool in Nederland is opgericht in Amsterdam in 1998. Dit initiatief is gestart om 

kinderen in Amsterdam Zuidoost een breder perspectief te geven op de eigen toekomst. Uit 

onderzoek bleek dat kinderen aan het einde van de basisschool laag gemotiveerd waren voor 

een verdere schoolloopbaan en hoge mate van depressieverschijnselen vertoonden. Zij gingen 

naar school maar waarom eigenlijk? Veel van hen hadden weinig rolmodellen in de eigen 

omgeving die hen houvast boden voor een aantrekkelijk toekomstperspectief.  
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De weekendschool is een meerjarig programma waarbij leerlingen gastles krijgen van 

professionals die hen bekend maken met hun beroep. Hoe ziet mijn werkdag eruit? Welke 

opleiding heb ik gedaan? Wat vind ik leuk aan dit beroep? Wat vind ik minder leuk aan dit 

beroep? Welke persoonlijke kwaliteiten heb ik nodig voor dit werk? Dit ‘college’ wordt vaak 

gevolgd door een praktijkervaring. Op deze manier maken kinderen op de weekendschool 

kennis met verschillende vakgebieden en beroepsgroepen. En leren zij persoonlijke kwaliteiten 

en vaardigheden te koppelen aan verschillende beroepen. Met als doel om hen door middel 

van een concreet en uitdagend toekomstperspectief te motiveren voor het schoolgaan.  

 

Dit succesvolle initiatief, de IMC Weekendschool, heeft over een periode van twintig jaar 

meerdere vestigingen geopend door het hele land en navolging gevonden in een veelvoud aan 

initiatieven in uiteenlopende gemeenten, van G4 tot G86. Het merendeel van de initiatieven is 

opgebouwd rond toekomstoriëntatie. Soms wordt er een combinatie gemaakt met 

huiswerkbegeleiding of bijles. Of wordt de authentieke context van een gastles of excursie 

benut voor gericht woordenschatonderwijs. De lessen bestaan vaak uit een halve zondag of 

zaterdag (4 uur). Het totale programma beslaat veelal de periode eind basisschool (eind groep 

7/ begin groep 8) tot start voortgezet onderwijs (einde brugklas).  

 

Uit onderzoek naar IMC Weekendschool blijkt dat oud-leerlingen meer zelfvertrouwen hebben 

en hoger scoren op subjectieve schoolprestaties: zij schatten in dat zij het beter zullen doen op 

school wanneer zij zich hiervoor inspannen.91 Daarnaast nemen oud-leerlingen een breder 

arsenaal aan mogelijke beroepen voor zichzelf in ogenschouw en kunnen zij hun keuze voor 

een beroep beter inhoudelijk onderbouwen. Zij weten als gevolg van weekendschool niet zo 

zeer wat zij later willen worden maar weten wel beter wat hun mogelijkheden zijn en zijn meer 

gemotiveerd om zich in te spannen om hun ambities te realiseren.  

 

Het merendeel van de weekendscholen in Nederland wordt gefinancierd door een combinatie 

van gemeentelijke subsidie, fondsen en giften vanuit het bedrijfsleven. Weekendscholen staan 

in hun organisatie vaak los van het reguliere onderwijs en er is zelden een doorgaande lijn van 

basisschool naar weekendschool. Qua doelgroep richt de weekendschool zich op de 

gemotiveerde leerling in een kwetsbare thuissituatie. Hierbij gaat het veelal om gezinnen met 

een lage sociaaleconomische status. En leerlingen met een verhoogd risico op voortijdig 

schoolverlaten. Omdat het programma veelal niet gericht is op taalstimulering, is 

taalachterstand vaak geen specifiek selectiecriterium. Bijkomend voordeel van de 

weekendschool is dat niet alleen de leerlingen profiteren van de gastles. Ook vrijwillige 

gastdocenten geven aan dat een weekendschool-les een verrijkende ervaring is.  

  

                                                           
91 Effecten van IMC Weekendschool op zelfvertrouwen, toekomstperspectieven en sociale verbondenheid. Heleen 
Terwijn e.a., 2013. 
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Tabel 9.5 SWOT-analyse weekeindschool 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  Sterktes 

• Gastlessen zijn voor leerlingen en 

professionals die de les 

verzorgen een leerzame 

ervaring. 

• Effect op zelfvertrouwen en 

motivatie voor schoolgaan. 

• Versterken aansluiting kwetsbare 

doelgroep op arbeidsmarkt.  

Zwaktes 

• Weekendscholen worden veelal 

gefinancierd vanuit verschillende 

geldstromen. Dit maakt het 

programma kwetsbaar. 

Extern Kansen  

• Programma vergroot de sociale 

cohesie als gevolg van 

ontmoeting tussen zeer 

uiteenlopende doelgroepen 

(leerlingen vs. gastsprekers). 

Bedreigingen 

• Zonder financiële basis uit 

gemeentelijk budget is het lastig om 

financiering te realiseren vanuit 

fondsen en bedrijfsleven 

• Aanstellen van een vakbekwame 

leerkracht die op zondag wil werken. 
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10. Maatregelen en activiteiten ná schooltijd (4 tot 12 jaar) voor 

doelgroepkinderen Passend onderwijs 

Het laatste inhoudelijke hoofdstuk besteedt aandacht aan naschoolse maatregelen en 

activiteiten voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften in de basisschoolleeftijd. In 

paragraaf 9.1 is aandacht voor BSO+, in paragraaf 9.2 staan we stil bij kinderwerk. Per 

maatregel en activiteit wordt een SWOT-analyse geboden.  

10.1 BSO+  

In tegenstelling tot scholen in het regulier basisonderwijs zijn scholen in het speciaal 

basisonderwijs niet verplicht om aansluiting met een buitenschoolse opvang (BSO) te regelen 

als de ouders daarom vragen92. Ouders hebben vrijwel altijd behoefte aan BSO+, naschoolse 

opvang die speciaal is toegerust op kinderen met een zorgvraag. Deze vorm van opvang is te 

weinig voor handen of het is te duur. Bij opvangplus is het vaak nodig om kleinere groepen 

kinderen te hebben (of meer pedagogisch medewerkers), maar dat in financieel lastig met de 

maximale vergoeding van het Rijk. Inzet van een PGB maakt deelname aan BSO+ wel mogelijk. 

 

Daarnaast spelen problemen met het regelen van vervoer van en naar BSO-locaties. 

Gemeenten hebben hierover regels opgesteld, maar deze gaan vaak alleen over het 

leerlingenvervoer tussen school en huis, niet tussen school en BSO. Ouders van kinderen die 

extra begeleiding nodig hebben ervaren de meeste problemen om de zorg voor hun kind goed 

te kunnen combineren met arbeid. De reguliere BSO blijkt niet geschikt en BSO+ is niet altijd 

beschikbaar. 

 

Oplossingen kunnen worden gevonden in: 

o het aanbod van BSO+ uitbreiden; 

o speciale (basis)scholen uitdagen om opvangplus-mogelijkheden te bieden voor kinderen 

met extra ondersteuningsmogelijkheden; 

o (geschoolde) gastouders als alternatief zien voor BSO+ (dit zijn kleine, huiselijke 

voorzieningen), dit vraagt mogelijk wel speciale training;  

o de extra kosten voor BSO+ moet niet op de ouders verhalen, maar uit andere 

financieringsbronnen (inkoop van kindplaatsen door de gemeente, PGB e.d.); 

o het leerlingenvervoer tussen speciale basisschool en BSO verbeteren (hierin kan de 

gemeente ook een grote rol op zich nemen, omdat daar de verantwoordelijkheid voor 

leerlingenvervoer is belegd); 

o ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften informeren over de 

mogelijkheden die BSO+ / gastouderopvang kan bieden voor hun kinderen. 

 

Er zijn op veel verschillende plaatsen in Nederland voorbeelden van BSO+. Loofles BSO+ in 

Klootwijkerbroek is zo’n vorm van speciale buitenschoolse opvang93. Gewone BSO kan voor 

kinderen met een autisme spectrum stoornis of adhd een te zware belasting zijn. De groepen 

                                                           
92 Regioplan (2014). SBO-leerlingen en kinderopvang. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek. 
93 www.looflesbsoplus.nl.  

http://www.looflesbsoplus.nl/
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bij BSO+ zijn daarom niet groter dan maximaal acht kinderen, één groepsleider begeleidt vier 

kinderen. De groepsleiders hebben een speciale opleiding gevolgd. Kinderen wordt geholpen 

de dag overzichtelijk en voorspelbaar te maken door een vaste dagelijkse routine aan te 

bieden. In de voorspelbare omgeving ervaart het kind de veiligheid die nodig is om te kunnen 

spelen en ontwikkelen. Het doel van BSO+ is om de kinderen te helpen hun vrije tijd op een 

leuke manier in te vullen, maar ook om ondersteuning te bieden om de sociaal-emotionele 

vaardigheden te vergroten. Er wordt gewerkt vanuit het competentiemodel. Er wordt 

uitgegaan van de mogelijkheden van het kind, het versterken van de vaardigheden van het 

kind en het aanbieden van alternatieven voor probleemgedrag. De kinderen hebben een 

persoonlijk werkplan. Door middel van een beloningsysteem werken zij daaraan. De 

gedragsdeskundige stippelt samen met de mentor van het kind de begeleidingsroute uit. 

Ouders worden nauw betrokken bij de begeleiding. Er is dagelijks contact tussen de 

groepsleiders en de ouders. Eens in de zes weken wordt de voortgang besproken met de 

mentor en ouders.  

 

BSO+ kan voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis de enige manier zijn om buiten school 

contacten op te doen, ouders kunnen de zorg even uit handen geven. Bij Loofles wordt a) voor 

schooltijd BSO+ geboden, b) onder schooltijd (in gevallen waarbij een kind niet de hele dag 

naar school kan, maar ook niet thuis kan zijn) en c) na schooltijd. Loofles biedt tegelijk 

opvoedingsondersteuning aan ouders. 

 

Een ander voorbeeld van een BSO+ is Juultje Goes van Prokino94. Dit wordt samen gedaan met 

Prokino Zorg Zeeland. Prokino Zorg Zeeland biedt in de regio Zeeland specialistische 

begeleiding voor kinderen, jeugdigen, (jong)volwassenen en hun gezin in de vorm van 

(tijdelijke) ondersteuning in een zo gewoon mogelijke setting. De BSO+ onderscheidt zich van 

reguliere BSO doordat er minder kinderen in de groep zitten en meer deskundige begeleiding 

is. Het is een kleine groep, met een duidelijke structuur en extra begeleiding. Alle 

medewerkers zijn hbo-gediplomeerd. Begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit: leren omgaan met 

andere kinderen, sociale vaardigheden aanleren en verbeteren, leren omgaan met 

mogelijkheden en beperkingen, invulling geven aan de eigen vrije tijd en vergroten van de 

zelfredzaamheid. Voor de BSO+ bestaan meerdere financieringsmogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 www.prokino.nl  

http://www.prokino.nl/
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Tabel 10.1 SWOT-analyse BSO+ 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  A. Sterktes 

• Komt tegemoet aan behoefte 

van kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften én hun 

ouders. 

• Zinvolle invulling van naschoolse 

tijd met boeiende activiteiten 

voor kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften. 

B. Zwaktes 

• Organisatorische en financiële 

complexiteit.  

• Bereidheid onder BSO en gastouders 

om aanbod voor kinderen met extra 

ondersteuningsbehoeften te willen 

arrangeren. 

• Specialistische kennis en 

competenties zij nodig onder 

personeel. 

Extern C. Kansen  

• Marktverruiming voor 

kinderopvangorganisaties om 

BSO+ te starten voor kinderen 

met extra. 

ondersteuningsbehoeften 

• Scholen voor speciaal 

(basis)onderwijs kunnen zich 

profileren met BSO+. 

D. Bedreigingen 

• Geen wettelijke verplichting. 

• Hybride financieringsmogelijkheden.  

10.2 Kinderwerk 

Kinderwerk valt onder de Jeugdwet, waarmee het valt onder de verantwoordelijkheid van 

gemeenten. Het richt zich op kinderen van 4 t/m 12 jaar. In steden gaat het vooral om 

kinderen in kwetsbare posities. In landelijke gebieden richt kinderwerk zich meestal op alle 

kinderen. Soms is er apart jongens- en meidenwerk, om zo het bereik (onder meisjes) te 

vergroten. Kinderwerkers (ook wel: sociale werkers) organiseren veelzijdige activiteiten: 

speurtocht, straatvoetbaltoernooi, voorlichting over drugs en alcohol. Maar ook worden er in 

speeltuinen en vakantieperioden leuke en leerzame activiteiten georganiseerd. Denk aan 

sporten in de buurt of kinderbouwspeelplaatsen. Hierbij worden ook vaak vrijwilligers ingezet. 

 

Kinderwerk richt zich bijvoorbeeld op:  

• stimuleren van talentontwikkeling; 

• functioneren als rolmodel; 

• helpen opbouwen van een sociaal netwerk; 

• helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen; 

• vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding; 

• bevorderen van actieve participatie in de samenleving; 

• het vinden van een toekomstperspectief.  

 

Kinderwerkers werken doorgaans samen met wijkregisseurs, wijkagenten, sociale teams, 

buurtbewoners, scholen, oudergroepen en buurtinitiatieven. 

 

Het kinderwerk wordt op gemeentelijk niveau georganiseerd. Er zijn tal van gemeenten die 

serieus werk maken van kinderwerk. Almere is zo’n voorbeeld. De Schoor is een brede 
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welzijnsorganisatie in Almere95. De Schoor heeft een beleidsmatige inbedding in het 

strategisch beleidsplan Meedoen mogelijk maken! voor de periode 2017 – 2020. Dit 

beleidsplan kent zeven pijlers, te weten: 

1) eigen kracht en sociale netwerken benutten 

2) meewerken aan en sterke pedagogisch basis 

3) jeugdparticipatie bevorderen 

4) gezond opgroeien 

5) sportief opgroeien: brug tussen jeugd- en sportbeleid 

6) veilige kind- en gezinsvriendelijke wijken 

7) kindgericht armoedebeleid 

 

De Schoor wil bijvoorbeeld meer gezinsgericht werken en de ouderbetrokkenheid bij 

kinderactiviteiten vergroten. De Schoor organiseert onder meer Instapje (voor kinderen van 1 

tot 2 jaar en hun ouders), Opstapje (voor kinderen van 2 tot 4 jaar en hun ouders), Mini 

SamenSpel (wekelijkse spelochtenden voor kinderen van 1,5 tot 3 jaar en de ouders) en VVE 

Thuis (voor kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan kinderdagverblijf, voorschool of 

basisschool waar met VVE wordt gewerkt).  

 

Dit soort programma’s zijn bedoeld om ouders te helpen bij de begeleiding van hun kinderen. 

Het betreft gezinsgerichte stimuleringsprogramma’s. Deelnemende gezinnen worden 

gedurende een langere periode (bijv. 26 weken) wekelijks bezocht door een pedagogisch 

medewerker. Of er zijn ouderbijeenkomsten waar kinderen en ouders samen spelenderwijs 

leren en ontwikkelen. Medewerkers fungeren als belangrijke intermediairs, ook om 

verschillende culturen te begrijpen. Deelnemende moeders zien de Stap-programma’s als een 

opstap naar contact, Nederlandse les en andere studies. Er wordt vaak een kleine financiële 

bijdrage van de ouders gevraagd. 

 

Rotterdam96 werkt vanuit het Beleidskader Jeugd 2015 – 2020: Rotterdam Groeit. Rotterdam 

zet in op groei van 1) talent, 2) veiligheid en 3) gezondheid, omdat ze elkaar versterken. Het 

betreft integraal jeugdbeleid, waarin 10 programma’s en doelen samen komen.  

Het gaat om de volgende programma’s: Stevige start, Transformatie Jeugdhulp, Leren Loont!, 

Risicojongeren, Jongeren aan de slag, Kansrijk Opgroeien, Aanpak jeugdoverlast en 

criminaliteit, Risicojongeren, Drugs & Alcohol II: Blijf helder en Rotterdam Lekker Fit!.  
 

Stichting Kinderwerk in Leeuwarden (KWIL)97 organiseert met 150 vrijwilligers voor de jeugd in 

de gemeente Leeuwarden leuke en laagdrempelige stedelijke activiteiten. Activiteiten worden 

gefinancierd uit gemeentelijke gelden, giften en sponsorgelden. Bijvoorbeeld Talentenjacht en 

Jeugdland. Talentendag is voor kinderen van 5 t/m 14 jaar. Met diverse workshops 

(streetdance, circus e.d.) en een talentenjacht. Kinderen kunnen hun talenten showen op en 

podium, bekeken door en jury en groot publiek. De winnaar mag zich een jaar lang het Talent 

van Leeuwarden noemen. Tijdens de laatste week van de zomervakantie, bedoeld voor 

basisschoolkinderen van 6 t/m 12 jaar, komen kinderen naar Jeugdland op een groot 

sportcomplex waar ze worden vermaakt met allerhande activiteiten: hutten bouwen, 

waterspelen, luchtkussens en broodje bakken bij het kampvuur. Kinderen met een beperking 

                                                           
95 www.deschoor.nl  
96 www.rotterdam.nl  
97 www.stichtingkwil.nl  

http://www.deschoor.nl/
http://www.rotterdam.nl/
http://www.stichtingkwil.nl/
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krijgen extra begeleiding, zodat zij ook mee kunnen doen met Jeugdland. Kinderen kunnen één 

nacht overnachten, met ontbijt. Er wordt een kleine financiële bijdrage van de ouders 

gevraagd.  

 
Tabel 10.2 SWOT-analyse kinderwerk 

 Doel 

Organisatie  Behulpzaam  Schadelijk  

Intern  A. Sterktes 

• Investeren in lokale 

basisstructuur in buurt / wijk.  

• Laagdrempelige voorzieningen. 

• Zinvolle vrijetijdsbesteding. 

 

 

B. Zwaktes 

• Afhankelijkheid van inzet vrijwilligers 

/ professionaliteit van sociale 

werkers.  

• Te veel opzichzelfstaande 

voorziening, los van professionele 

centra (kinderopvang, school, BSO 

e.d.). 

Extern C. Kansen 

• Verbindingen leggen tussen 

kinderen uit risicosituaties en 

andere kinderen uit wijk / buurt. 

 

D. Bedreigingen 

• Onzichtbaarheid in buurt / wijk. 

• Tegenvallende effectiviteit / 

opbrengsten. 

• Vrijblijvendheid.  

• Juist doelgroep die er baat bij heeft 

niet bereiken. 
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11. Synthese en beoordeling van de bevindingen 

In dit laatste hoofdstuk kijken we naar de kansrijkheid van de 20 maatregelen en activiteiten 

die de revue zijn gepasseerd. We maken een prioritering in de maatregelen en activiteiten die 

de gemeente in goed overleg met de relevante partners (dat kunnen per maatregel / activiteit 

andere zijn) kan uitvoeren. Hierbij kijken we naar vier beoordelings-criteria, namelijk:  

1. Praktische uitvoerbaarheid / haarbaarheid: in hoeverre is de maatregel / activiteit 

praktisch uitvoerbaar door betrokken partijen?   

2. Efficiëntie / doelmatigheid: in hoeverre staan de kosten van de maatregel / activiteit in 

verhouding tot de opbrengsten? (anders: is het bereiken van het doel met gebruik van 

de middelen te billijken?) 

3. Effectiviteit / doeltreffendheid: in hoeverre draagt de betreffende maatregel / activiteit 

daadwerkelijk aan de realisatie van het beoogde doel (vergroting van kansen op betere 

loopbaan)?  

4. Financiële haalbaarheid: in hoeverre is de maatregel / activiteit betaalbaar voor de 

gemeente?  

 

We hanteren hierbij het volgende beoordelingskader: - - (‘zeer negatief’), - (‘negatief’), -/+ 

(‘neutraal’), + (‘positief’) en ++ (‘zeer positief’).  De maatregelen en activiteiten met de meeste 

plussen (+) zijn het meest kansrijk om in te zetten vanuit preventief werken.  

 

Tabel 11.1 Maatregelen en activiteiten vóór schooltijd (0 tot 4 jaar) voor doelgroepkinderen (G)OAB 

Maatregel en activiteit Praktische 
uitvoerbaarheid 

Efficiëntie / 
doelmatigheid 

Effectiviteit / 
Doeltreffendheid 

Financiële 
haalbaarheid 

Uitbreiding naar 16 uur VE 
per week voor enkel 
doelgroeppeuters (2,5 tot 4 
jaar) 

+ + + ++ 

Uitbreiding naar 16 uur VE 
per week voor doelgroep-
peuters en reguliere 
peuters 8 uur per week 

++ ++ ++ ++ 

Uitbreiding naar 16 uur VE 
per week voor alle peuters 
(2,5 tot 4 jaar) 

+ + + + 

Uitbreiding naar 16 uur VE 
per week voor alle kinderen 
van 0 tot 4 jaar 

-/+ + + - -  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

Tabel 11.2 Maatregelen en activiteiten vóór schooltijd (0 tot 4 jaar) voor doelgroepkinderen Passend 

onderwijs 

Maatregel en activiteit Praktische 
uitvoerbaarheid 

Efficiëntie / 
doelmatigheid 

Effectiviteit / 
Doeltreffendheid 

Financiële 
haalbaarheid 

Voorschoolse intern 
begeleider in kinderop-
vang/peuteropvang  

+ + + + 

Samenwerking en 
afstemming tussen 
kinderopvang en 
jeugdhulpverlening 
(Alert4You) 

++ ++ ++ + 

Passende kinderopvang + + + + 

 

Tabel 11.3 Maatregelen en activiteiten onder schooltijd (4 tot 12 jaar) voor doelgroepkinderen (G)OAB 

Maatregel en activiteit Praktische 
uitvoerbaarheid 

Efficiëntie / 
doelmatigheid 

Effectiviteit / 
Doeltreffendheid 

Financiële 
haalbaarheid 

Vroegschoolse educatie  
(4 tot 6 jaar) 

-/+ -/+ -/+ + 

Schakelklassen + ++ ++ + 

Onderwijstijdverlenging  - + + - 

Ouderbetrokkenheid + + + + 

 

Tabel 11.4 Maatregelen en activiteiten onder schooltijd (4 tot 12 jaar) voor doelgroepkinderen 

Passend onderwijs 

Maatregel en activiteit Praktische 
uitvoerbaarheid 

Efficiëntie / 
doelmatigheid 

Effectiviteit / 
Doeltreffendheid 

Financiële 
haalbaarheid 

Integrale onderwijs-
zorgarrangementen 
(onderwijs, jeugdhulp 
en/of zorg) 

+ + + + 

Integraal KindCentrum 
(IKC) 

-/+ -/+ -/+ + 

 

Tabel 11.5 Maatregelen en activiteiten ná schooltijd (4 tot 12 jaar) voor doelgroepkinderen (G)OAB 

Maatregel en activiteit  Praktische 
uitvoerbaarheid 

Efficiëntie / 
doelmatigheid 

Effectiviteit / 
Doeltreffendheid 

Financiële 
haalbaarheid 

Inkopen kindplaatsen BSO + - - - 

Brede school-activiteiten -/+ -/+ + -/+ 

Huiswerkbegeleiding + + -/+ + 

Zomerschool  + ++ ++ + 

Weekendschool -/+ + ++ -- 

 

Tabel 11.6 Maatregelen en activiteiten ná schooltijd (4 tot 12 jaar) voor doelgroepkinderen Passend 

onderwijs 

Maatregel en activiteit  Praktische 
uitvoerbaarheid 

Efficiëntie / 
doelmatigheid 

Effectiviteit / 
Doeltreffendheid 

Financiële 
haalbaarheid 

BSO+ + ++ ++ ++ 

Kinderwerk ++ -/+ -/+ ++ 
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