
 

 

Aanbod voorschoolse voorzieningen in Midden-Groningen 

 

Kinder- en peuteropvang 

In de gemeente Midden-Groningen zijn 32 kinderdagverblijven van in totaal 12 

kinderopvangaanbieders. Er zijn zes peuteropvang aanbieders met 27 locaties, waarvan vier 

organisaties en 18 locaties een peuteraanbod met VE hebben. Met hen heeft de gemeente 

subsidierelaties. 

 

In onze gemeente kunnen alle peuters gebruik maken van de peuteropvang (2-4 jaar). Er wordt in 

de groep onderscheid gemaakt tussen:  

 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 (kwetsbare 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).  

Dit wordt na 1 augustus 2020 uitgebreid naar 16 uur VVE en 8 uur peuteropvang in de week. 

 

 

Plaatsing op Sociale indicatie  

Naast reguliere peuteropvang en VVE  is er de mogelijkheid om een kind op basis van een sociale 

indicatie op een peuteropvang te plaatsen.  Een kind komt hiervoor in aanmerking  als het naar 

oordeel van de Casemanager Jeugd of Jeugdgezondheidszorgmedewerker aantoonbaar sprake is van 

een aanwezige of dreigende beperking of belemmering die het kind in zijn of haar ontwikkeling 

schaadt en de kinderopvang de enige mogelijkheid is om die beperking of belemmering op te 

heffen of te verminderen. Maar ook als hiervan is sprake als de ouders in een zodanige situatie 

verkeren (door psychische problemen of verslaving) dat hierdoor kinderopvang op sociale indicatie 

noodzakelijk is en er geen andere oplossing voorhanden is.  

 

Vroegtijdig versterken: samenwerking JGZ en pedagogische coach 

De voorschoolse voorziening wordt versterkt door een nauwe samenwerking tussen de 

peuteropvang, de jeugdgezondheidszorg en de inzet van een pedagogische coach VVE:  

 De jeugdgezondheidszorg zorgt voor een tijdige indicatie voor VVE waar dit nodig is en 

ondersteunt de ouders bij het opgroeien en opvoeden.  

 De peuteropvang voert de het VVE programma uit en betrekt hierbij ook de ouders.  

 De pedagogisch coach VVE van Elker coacht de pedagogisch  medewerkers op de groepen en 

helpt hen bij het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van het kind. Zij stimuleert 

en ondersteund daarnaast het contact tussen de opvang, jeugdgezondheidszorg en de 

ouders.   
Met deze aanpak worden kind en gezin vroegtijdig ondersteund bij het opvoeden en opgroeien 
zodat ze beter mee kunnen doen. Er wordt uitgegaan van / en aangesloten bij de eigen kracht en 
sterke kanten van ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers. De coach zal niet de taken van 
de medewerker overnemen, bijv. gesprekken met ouders, maar kan wel ingezet worden als 
ondersteuning/vraagbaak.  

 

 



 

 

 

VVE School 

Voor een deel van de kinderen die begeleiding hebben gehad van de pedagogische coach wenselijk 

dat de begeleiding door de pedagogische coach nog een tijdje meegaat naar de basisschool: een 

soort verlengde VVE coaching. Hier zijn we in 2018 mee gestart.   

 

Overdracht  

Naast de deze voorziening is er sprake van overdracht van de  informatie van de voorschoolse 

voorziening naar het basisonderwijs ten behoeve van een doorgaande lijn in de ontwikkeling van 

jonge kinderen.  Hierover zijn de afspraken onlangs opnieuw vastgesteld en gelijk getrokken voor 

Midden-Groningen.  

 

VVE Thuis 

VVE Thuis is een programma waarbij ouders een grote rol spelen bij het verbeteren van de 

ontwikkeling en leerprestaties van hun kind. VVE thuis is voor ouders met een peuter die 

voorschoolse educatie volgt. De activiteiten die ouders thuis gaan doen met hun kind sluiten aan bij 

de activiteiten op de peuteropvang. Deze combinatie van voorschoolse educatie met de ouder-kind 

activiteiten thuis zorgt voor een positief effect op de ontwikkeling en de leerprestaties van het 

kind. VVE Thuis wordt uitgevoerd door een pedagogisch medewerkster van de peuterspeelzaal en 

de jeugdverpleegkundige van de GGD. Het programma wordt uitgevoerd op 4 locaties. Dit willen we 

verder uitbreiden. 
 

Taalstimuleringsactiviteiten bibliotheek 

De bibliotheek geeft uitvoering aan verschillen taalstimuleringsactiviteiten zoals: 

 Boekstart, stimuleren van  voorlezen van baby’s door ouders van pasgeborenen een 

boekstartkoffer (met stimuleringsmateriaal en lidmaatschap voor het kind bij de 

bibliotheek) aan te bieden. 

 Boekenpret: wekelijks meegeven van een boekje voor alle kinderen in de peuteropvang en 

groep 1 en 2 van de basisschool om lezen thuis te stimuleren. 

 Bibliotheek op school: lezen van boeken vanuit school om lezen op en buiten school te 

stimuleren. 

 Taalcafé voor peuters en het organiseren van voorleesmiddagen voor jonge kinderen. 

 Taalstimulering op het consultatiebureau.  

 

Taalschool 

OP de taalschool leren kinderen van nieuwkomers de Nederlandse taal en  worden ze zo voorbereid 

op het reguliere onderwijs.  De taalschool is ondergebracht bij een locatie van een regulieren 

basisschool maar is beschikbaar voor alle kinderen van nieuwkomers in M-G. 

 

Scool’s Cool 

Project gericht op soepele overdracht van PO naar VO voor kinderen waarvan de basisschool 

verwacht dat ze moeite zullen hebben met deze overstap. Kinderen krijgen een vrijwillige coach 

die ze ondersteund bij de dingen die ze lastig vinden in de eerste periode in het VO. 

 

 

Samenschool 

Project gericht op ouderbetrokkenheid van met name kinderen met een niet-Nederlandse 



achtergrond. Koffie-ochtenden gericht op kennismaking met elkaar en  school en hoe de school 

werkt. Wordt momenteel op één school  (met veel doelgroep-ouders) uitgevoerd. 

  

 

 


