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Inleiding 
 
Men is het er over eens dat peuterspeelzaalwerk van grote waarde is voor jonge kinderen en een 
belangrijke voorziening vormt in de aanpak van taal- en/of onderwijsachterstanden. De gemeente 
Den Helder investeert daarom al jaren in peuterspeelzaalwerk. In 2003 stelde de gemeenteraad de 
beleidsnotitie ‘Peuter- en kinderopvang 2003’ vast. Een onderdeel van deze beleidsnotitie betreft het 
beleidsvoorstel om voor de subsidiëring van peuterspeelzalen een toetsingskader te ontwikkelen. Dat 
toetsingskader is uitgewerkt in de Deelsubsidieverordening peuterspeelzalen 2005.  
 
De laatste jaren is landelijk een afname te zien in het gebruik van de peuterspeelzaal en ook in Den 
Helder is deze afname waargenomen. Hierdoor is sprake van overcapaciteit aan peuterspeelzalen. 
Daarnaast zorgen de subsidieregels van de gemeente ervoor dat houders van peuterspeelzalen de 
exploitatie niet sluitend krijgen. Gemeente Den Helder wil onderzoek doen naar een nieuwe 
subsidiesystematiek voor het peuterwerk.  
 
Nu heeft de invoering van de Wet OKE en de landelijke ontwikkelingen rondom de voorschoolse 
voorzieningen voor gemeente Den Helder duidelijk gemaakt dat men wil insteken op de harmonisatie 
van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang binnen de gemeente. De wens is om te komen tot 
een dekkend en kwalitatief volwaardig aanbod van voorschoolse voorzieningen in Den Helder, met 
daaraan gekoppeld een passende subsidiesystematiek.  
 
De resultaten van het onderzoek naar de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang binnen 
gemeente Den Helder en een bijbehorend subsidiestelsel is in deze rapportage opgenomen.  
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1. Ontwikkeling en prognose doelgroep  
 
De meeste inwoners van de gemeente Den Helder wonen in de gelijknamige stad, globaal genomen 
ong. 44.000. De belangrijkste delen van Den Helder zijn Nieuw-Den Helder, De Schooten en de 
Helderse binnenstad (Centrum). De andere inwoners van de gemeente wonen in de kernen 
Julianadorp (rond de 15.000) en in Huisduinen (ong. 1.000). Deze kernen worden inmiddels als 
wijken beschouwd, omdat ze dicht bij de stad Den Helder liggen.  
 
1.1 Ontwikkeling bevolking 2005-2012 Den Helder 
De bevolking van Den Helder heeft zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: 
 

 
* cijfer gemeente Den Helder 
Bron: CBS februari 2012 

 
De totale bevolking van Den Helder is in de periode 2005-2012 gekrompen met bijna 4% tot 57.110 
op 1 januari 2012. Het aantal 2-3 jarigen is in dezelfde periode flink gedaald (-12%) tot 1.107 peuters 
in 2012.  Zichtbaar is dat het aantal 2- en 3-jarigen sinds 2009 (met een positieve uitschieter in 2011) 
redelijk stabiel is.  
 
Als echter gekeken wordt naar de ontwikkeling van het aantal 0- en 1-jarigen, dan blijkt dat na een 
groei in 2008 en 2009, het aantal in 2011 een flinke dip vertoont. Deze terugval zal met name in 2013  
nog voor een terugval in het aantal 2- en 3-jarigen zorgen. Meer informatie over deze ontwikkeling 
per wijk in Den Helder is opgenomen in paragraaf 1.3. 

 
1.2. Prognose ontwikkeling bevolking Den Helder 
Als gekeken wordt naar de ontwikkelingsprognose van de bevolking voor de komende jaren, dan ziet 
deze er als volgt uit: 
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Bron: CBS oktober 2009 

 
Het CBS voorspelt dat de totale bevolking van Den Helder in de periode van 2013 tot 2020 vrij 
stabiel blijft (totale groei 0,1%). In het aantal kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar is wel een verdere 
krimp zichtbaar, deze beperkt zich echter tot nog geen 2% over de periode 2013 - 2018. Dit is een 
afname van gemiddeld 8 kinderen van 0-5 jaar per jaar. Vertaald naar de peuterleeftijd van 2 en 3 jaar, 
betekent dit een krimp van het aantal peuters van gemiddeld 3 peuters per jaar.   
 
1.3. Prognose ontwikkeling bevolking per wijk 
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal 0-jarigen per wijk inzichtelijk gemaakt:  
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Uit deze grafiek blijkt dat in de drie grootste wijken van Den Helder in 2012 sprake van een groei 
van het aantal 0-jarigen in vergelijking met 2011. In de wijk Centrum was ook in 2011 al sprake van 
groei ten opzichte van 2010.  
 
In onderstaande tabel zijn naast het aantal 0-jarigen, de percentages groei en krimp per wijk per jaar 
weergegeven.  
 

 Aantal 0-jarigen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
∆  

2007-2012 

Centrum 211 261 227 194 237 244 16% 

 % groei tov vorig jaar   24% -13% -15% 22% 3%   

Julianadorp 166 141 141 151 130 134 -19% 

 % groei tov vorig jaar   -15% 0% 7% -14% 3%   

Nieuw Den Helder 119 133 135 140 103 114 -4% 

 % groei tov vorig jaar   12% 2% 4% -26% 11%   

De Schooten 52 47 70 41 56 53 2% 

 % groei tov vorig jaar   -10% 49% -41% 37% -5%   

Overig 10 7 12 10 8 4 -60% 

TOTAAL 558 589 585 536 534 549 -2% 

  

6% -1% -8% 0% 3%   

 
In bovenstaande tabel wordt voor de grootste vier wijken zichtbaar dat: 
- in Centrum, als gevolg van de flinke krimp van het aantal 0-jarigen in 2009 en 2010, met name in 

de jaren 2012 en 2013 sprake zal zijn van een krimp van het aantal peuters;  
- in Julianadorp met name in 2011 sprake is geweest van een krimp van het aantal 0-jarigen; door 

de beperkte groei in 2012 moet in deze wijk met name in 2014 rekening worden gehouden met 
een krimp van het aantal peuters; 

- in Nieuw Den Helder het aantal 0-jarigen in 2011 en 2012 duidelijk lager ligt dan in de jaren 
ervoor; dit betekent dat het aantal peuters in de jaren 2013 en 2014 terug zal lopen; 

- in De Schooten in 2009 sprake is geweest van een flinke groei van het aantal 0-jarigen, maar dit is 
in 2010 weer teniet gedaan door een krimp; dit effect zal in 2011 en 2012 merkbaar zijn; naar 
verwachting blijft het aantal peuters de eerste jaren daarna redelijk stabiel. 

 
Op basis van bovenstaande cijfers van de 0-jarigen in Den Helder, moet voor de jaren 2013 en 2014 
een terugloop van 5% per jaar in het aantal peuters worden verwacht. Daarna trekt het aantal weer 
iets aan.  
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2. Aanbod en bereik kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
 
2.1 Aanbod peuterspeelzaalwerk 2012 
De gemeente Den Helder kent twee aanbieders van peuterspeelzaalwerk. In de volgende tabel is het 
gesubsidieerde aanbod van deze twee stichtingen per 1 maart 2012 op een rij gezet. 
 

peuterspeelzalen 
maart 2012  

gesubs. 
aantal 

locaties 

tot. aantal 
dagdelen 
per week 

ambitie 
niveau 

max. 
groeps- 
grootte 

min. 
leeftijd 

aantal 
peuter- 

plaatsen** 

lengte 
dagdelen 
in uren 

St. Kinderopvang  
Den Helder - Texel 

6 44 2 16 2 352 2 en 3* 

St. Peuterplezier 3 21 2 16 2 168 3 

Totaal 9 65    520  
* op twee locaties (de niet-VVE-locaties) zijn de middagdagdelen 2 uur 
** gerekend met twee dagdelen per peuterplaats (doelgroeppeuters maken gebruik van twee peuterplaatsen) 

 
Per 1 maart 2012 subsidieert gemeente Den Helder 9 peuterspeelzaallocaties, welke totaal 65 
dagdelen per week geopend zijn. Als gerekend wordt met twee dagdelen per peuter, dan zijn totaal 
520 peuterplaatsen beschikbaar. Echter doordat doelgroeppeuters op dit moment 3 of 4 dagdelen 
per week gebruik maken van de peuterspeelzalen, is het aantal beschikbare plaatsen in de praktijk 
kleiner.  
 
Het aanbod op de locaties is in principe vergelijkbaar met elkaar. Op twee locaties van Stichting  
Kinderopvang Den Helder – Texel (de locaties waar geen VVE wordt aangeboden) zijn de dagdelen 
nog 2 uur lang in plaats van 3 uur.  
 
Als je kijkt naar het (gesubsidieerde) aanbod per wijk dan is dat als volgt: 
 

Peuterspeelzalen  
per wijk aantal 

locaties* 

aantal 
dagd. 
open 
p.wk 

aantal 
peuter- 

plaatsen** 
bezetting 

*** 

aantal 
versch. 
peuters 

**** 

aantal 
2-3 jarigen 
jan 2012 

% 
gebruik 

Centrum 3 22 176 137,5 119 393 30% 
Nieuw Den Helder 2 17 136 119 93 270 34% 
De Schooten 1 9 72 67.5 59.5 125 48% 
Julianadorp 3 17 136 121 109 296 37% 

Overig 0 0 0 0 0 21 0% 
Totaal  9 65 520 445 321 1.105 29% 

* met gemeentesubsidie 
** gerekend met peuterplaatsen van 2 dagdelen per week (één VVE-plaats ‘gebruikt’ dus 2 peuterplaatsen) 
*** inclusief doelgroeppeuters die 3 of 4 dagdelen VVE volgen 
**** stand 2de kwartaal 2011; inclusief doelgroeppeuters met VVE 

 
Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat het gebruik per wijk sterk verschilt, dit is een bekend 
verschijnsel. Op dit moment is in de wijk De Schooten sprake van het hoogste percentage gebruik, 
namelijk 48% van de peuters. Gemiddeld maakt in gemeente Den Helder 29% van de peuters gebruik 
van een gesubsidieerde peuterspeelzaal.  
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2.2 Aanbod dagopvang 
Het huidige aanbod voor dagopvang (maart 2011) voor 0-4 jarigen is in handen van de volgende 
aanbieders: 
 

Dagopvang 0 – 4 jaar 
aantal locaties 

dagopvang 
aantal 

kindplaatsen 
St. Kinderopvang Den Helder - Texel 13 459 
St. Voor-School 1 12* 

Totaal Den Helder 14 471 
* betreft halve dagopvang voor peuters  
Bron: Landelijk Register Kinderopvang (maart 2011) 

 
Naast één locatie met halve dagopvang voor peuters van Stichting Voor-School is het volledige 
aanbod van dagopvang in Den Helder in handen van Stichting Kinderopvang Den Helder – Texel. 
 
2.3 Gebruik dagopvang  
Het gebruik van dagopvang en de gastouderopvang voor 0-4 jarigen is in de gemeente Den Helder  
flink gestegen over de periode 2007-2010. In onderstaande grafieken is deze groei in aantallen en in 
bereikpercentages inzichtelijk gemaakt.  
 

 
 

Bron: CBS 2011 (vanaf 2011 prognose BM&C) 

 

 

 
 

Bron: CBS 2011 (vanaf 2011 prognose BM&C) 
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Het landelijke bereik kwam in 2010 uit op 54% voor de kinderdagverblijven en 13% voor de 
gastouderopvang. In de gemeente Den Helder liggen beide percentages met 43% en 9% lager dan het 
landelijk gemiddelde.  
 

Met name door de groei van de arbeidsparticipatie van vrouwen en de toename van het aanbod van 
dagopvangplaatsen is de vraag van ouders verschoven van peuterwerk naar dagopvang. In 
onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie onder vrouwen van 25 tot 45 jaar 
binnen gemeente Den Helder in beeld gebracht. 
 

 
Bron: CBS, maart 2011 

 
De netto arbeidsparticipatie onder vrouwen in de leeftijd van 25 – 45 jaar is in Den Helder in de 
periode 2005 - 2010 flink toegenomen en ligt op een hoog niveau. Met een gemiddelde van 78% over 
de jaren 2008/2010 ligt dit in deze periode zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde van 76%.  
 
2.4 Bereik voorschoolse voorzieningen 
In onderstaande tabel is het bereik van de verschillende voorschoolse voorzieningen in 2012 onder 
de peuters van 2-4 jaar1 op een rij gezet.  
 
Bereik voorschoolse voorzieningen 2012 

Aantal peuters 2 en 3 jaar 1.105 100% 

Aantal peuters in dagopvang* 464 42% 

Aantal peuters in gastouderopvang* 77 7% 

Aantal peuters in gesubsidieerde peuterspeelzaal 321 29% 

Indicatie aantal peuters in niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen 58 5% 

Indicatie dubbelgebruik (10% van gebruikers voorschoolse voorzieningen) -92  
Totaal netto bereik voorschoolse voorzieningen 828 75% 

   Indicatie aantal peuters dat geen gebruik maakt van voorschoolse voorziening 277 25% 

bron: CBS 2011 en gegevens peuterspeelzaalaanbieders 
* uitgegaan van een gelijke verdeling tussen 0-1 jarigen en 2-3 jarigen (bereik voor 2012 betreft prognose) 

                                                
1 aanname hierbij is dat het gebruik van formele kinderopvang door 0-4 jarigen voor de helft wordt bezet door 
2-4 jarigen; tevens zijn alleen de gesubsidieerde peuterspeelzalen meegenomen 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat het totale bereik van de voorschoolse voorzieningen voor 2012 
naar verwachting op 75% uitkomt. Er zijn dan circa 277 peuters (25%) die geen gebruik maken van 
een voorschoolse voorziening. Dit is een relatief hoog percentage.  
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3. Relevante ontwikkelingen  
 
In dit hoofdstuk zijn de relevante (landelijke) ontwikkelingen op een rij gezet die van invloed zijn op 
de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang.  
 
3.1 Onzekerheid beleid overheid voorschoolse voorzieningen 
De afgelopen jaren heeft de overheid veel geïnvesteerd in het vormgeven van het VVE-aanbod op 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en de financiering hiervan via de lokale overheden. 
Daarnaast heeft men ingezet op de harmonisatie van wet- en regelgeving van peuterspeelzalen en 
kinderopvang. Het afgelopen jaar heeft minister Bijsterveldt echter het initiatief genomen om het 
schooljaar 2011-2012 30 pilotprojecten te laten starten voor de zogenaamde groepen 0. Hierbij 
draait de peutergroep onder regie van een basisschool onder leiding van een combinatie van een 
pedagogisch medewerk(st)er (MBO-niveau; VVE geschoold) en een (HBO-)leerkracht van school. 
Peuters krijgen in deze pilots 5 ochtenden (totaal 12,5 uren per week) voorschoolse educatie 
aangeboden.  
 
Er is vanuit de overheid nu enerzijds sprake van het inzetten op een nadere verbinding tussen 
onderwijs en voorschoolse voorzieningen en anderzijds is er de harmonisatie en integratie van 
voorschoolse voorzieningen, die uitgaat van een hechtere verbinding tussen het aanbod peuterwerk 
en dagopvang.  
 

 
 
Gelet op de huidige onzekerheden kan het perspectief waarbij 3-jarigen toegang krijgen tot het 
basisonderwijs niet als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van scenario’s voor integratie en 
harmonisatie van voorschoolse voorzieningen in de gemeente. Wel is bij de uitwerking rekening 
gehouden met het feit dat eventuele beleidsaanpassingen geen belemmering vormen voor de 
toekomstige uitrol van het 0-groepen scenario. 
 
3.2 Brede Scholen en Integrale Kindcentra 
Als gesproken wordt over (toekomstige) samenwerking en gezamenlijke huisvesting van 
basisonderwijs en peuterspeelzalen/kinderopvang dan wordt vooral gesproken over Brede Scholen 
en Integrale Kindcentra. Niet iedereen gebruikt hierbij echter dezelfde betekenis, daarom hier de 
betekenis die verder in dit rapport wordt gehanteerd:  
 

 
 
 

peuterwerk 

 
 
 

dagopvang 

 
 

Basisonderwijs 

Voorschoolse voorzieningen 

Harmonisatie / integratie 

----- Doorgaande lijn ----- 
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Brede School: een netwerk van voorzieningen in en om één of meer scholen. Binnen dat 
netwerk werkt de school structureel en nauw samen met één of meer 
organisaties, zoals kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, bibliotheek en 
sport en cultuur. Er hoeft hierbij geen sprake te zijn van gezamenlijke 
huisvesting. 

 
Integraal KindCentrum: een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderopvang/ 

buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en welzijnsactiviteiten voor 
kinderen zijn samengevoegd. Het gaat veelal om één fysieke locatie en altijd 
om één nieuwe organisatievorm.  

 
Daar waar de afgelopen jaren vooral veel Brede Scholen zijn ontstaan, wordt nu steeds meer 
gesproken over de ontwikkeling van Integrale KindCentra (IKC’s). In de praktijk blijkt het namelijk 
binnen Brede Scholen niet altijd eenvoudig om te komen tot structurele samenwerking, waarbij 
instellingen een stuk van hun eigen autonomie op moeten geven. Men loopt hierbij onder andere aan 
tegen:  
- verschillende professionele culturen, 
- onzekere financiering, 
- onduidelijke organisatorische verhoudingen (geen leiding, geen doorzettingsmacht), 
- huisvestingsperikelen en 
- eigen juridische kaders en verantwoordingsregimes.  
 
Het blijkt hierdoor lastig om de samenwerking over een langere termijn goed in stand te houden. 
Veelal is het enthousiasme en de drive van de schooldirecteur bepalend voor het blijvende succes van 
de samenwerking. De behoefte aan een structurele inbedding van deze samenwerking is dan ook een 
logische ontwikkeling en ook het idee achter de IKC’s, waarbij men toegroeit naar één organisatie.  
 
Het voordeel van één organisatie is dat men kan werken vanuit één (sterkere) pedagogische 
omgeving. Een centrum met een goede samenwerking tussen onderwijs en opvang kan inzetten op 
alle aspecten van de ontwikkeling van een kind en daarmee de kinderen meer bieden in de hele 
breedte van hun ontwikkeling.  
 
Het ontwikkelen van een IKC is in de praktijk echter geen eenvoudig traject. Juridische aspecten 
(zoals de keuzen van de organisatievorm), financiële aspecten (verplichting tot scheiding private en 
publieke middelen), huisvestingsproblematiek (m.n. het verenigen van de verschillende 
inrichtingseisen, maar ook gemeentelijke beperkingen om onderwijsruimtes te gebruiken voor 
kinderopvang) en personele aspecten (de verschillende CAO’s) zorgen ervoor dat IKC’s voorlopig 
nog een stip op de horizon blijven. Landelijk vinden wel fusies plaats tussen onderwijsorganisaties en 
kinderopvang- of peuterspeelzaalwerkorganisaties, maar voor het volledig integreren van de 
organisaties en het (pedagogische) aanbod moet in de meeste gevallen nog veel werk worden verzet.  
 
Veel onderwijsorganisaties zien in de IKC’s wel een toekomstbeeld maar zijn (nog) niet met concrete 
invulling hiervan bezig. Wel is landelijk merkbaar, ingegeven door de krimp van het aantal 
basisschoolleerlingen, dat onderwijs meer en meer bezig is met de mogelijkheden om opvang en 
peuterwerk ‘in-huis’ te halen en de samenwerking te verbeteren. Naast het financiële voordeel van 
het verhuren van de leegstaande lokalen, wil men er eigenlijk vooral voor zorgen dat de kinderen al 
eerder aan de school ‘gebonden’ worden. De groeiende concurrentie tussen scholen speelt daarbij 
ook een rol.  
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Door de marktverzadiging en de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag ontstaat toenemende 
concurrentie tussen de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven. De samenwerking tussen school, 
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang wordt hierdoor bemoeilijkt. Onderwijs is dan ook gebaat bij 
de harmonisatie en integratie van deze werksoorten, zeker op weg naar de mogelijke toekomstige 
ontwikkeling van IKC’s, maar ook nu al in de samenwerkingsverbanden van Brede Scholen.  
 
3.3 Verzadiging kinderopvangmarkt en aanbod peuteropvang  
Dat verzadiging van de kinderopvangmarkt aanstaande is blijkt uit de gebruikscijfers. In 2011 
ontvingen ouders voor 851.000 kinderen een kinderopvangtoeslag. Dat is maar 3,5% meer dan in 
2010 toen 822.000 kinderen een toeslag ontvingen (SZW, 2012). Zeker als ook rekening wordt 
gehouden met een groei van het gebruik als gevolg van peuterspeelzalen die het afgelopen jaar 
omgevormd en geregistreerd zijn als kinderopvang.  
 
De bezuinigingen van het Rijk op de kinderopvang in 2012 en in de jaren daarna zullen opnieuw een 
negatief effect hebben op de vraag naar opvang. De marktverzadiging zal hierdoor verder versneld 
worden. Als gevolg van deze marktverzadiging verdampen de wachtlijsten en loopt ook de bezetting 
op de groepen op de kinderdagverblijven terug. Dit is inmiddels in heel Nederland, afhankelijk van de 
regio, in minder en meerdere mate merkbaar.  
 
Landelijk oriënteert de kinderopvang zich derhalve op mogelijkheden om de terugloop in de 
bezetting te beperken en ziet niet alleen kansen in het aanbod van halve dagopvang, maar ook in het 
aanbod van nog kortere dagdelen. Hierdoor ontstaat concurrentie met het huidige 
peuterspeelzaalwerk.   
 
Aangezien de dagopvang in Den Helder (bijna) volledig in handen is van Stichting Kinderopvang Den 
Helder – Texel en deze organisatie zelf ook peuterspeelzaalwerk in huis heeft, is van bovengenoemde 
ontwikkeling binnen gemeente Den Helder op dit moment geen sprake.  
 
3.4 Maatregelen tegen overconsumptie van kinderopvang 
Inmiddels is de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende 
partner. Hoe groot dat effect is op de vraag naar kinderopvang is afhankelijk van de mate waarin 
ouders meer opvang afnemen dan ze werken. Hier zijn geen cijfers over bekend. De vraag is of dit 
ook consequenties kan hebben als ouders nu gebruik maken van dagopvang en peuterspeelzaal en de 
peuterspeelzaal zich als kinderopvang gaat registreren. De volgende analyse geeft wat 
aanknopingspunten.  
 
De gemiddelde arbeidsduur van vrouwen in de leeftijd 25-35 jaar in 2011 bedroeg 31 uur per week 
of 134 uur per maand (CBS 2012). Als we die arbeidsduur afzetten tegen het gemiddeld gebruik in 
opvanguren per jaar voor de 0-4 jarigen dan blijkt dat een stuk lager te liggen. Het gemiddeld gebruik 
van dagopvang in Nederland voor 0-4 jarigen bedraagt circa 80 uur per maand per kind in 2010 
(SZW, 2011), voor gastouderopvang is dit gemiddeld 63 uur per maand. Hoewel er op individuele 
basis uitzonderingen kunnen zijn is het gemiddeld gebruik van formele opvang veel lager dan de 
gemiddelde arbeidsduur van vrouwen. Het verschil bij de dagopvang tussen het gemiddeld aantal 
afgenomen uren en het aantal arbeidsuren is 54 uur per maand, bij gastouderopvang is dit verschil 
zelfs 71 uren per maand. Dat geeft de indicatie dat de totale opvangbehoefte niet uitsluitend met 
formele opvang wordt ingevuld maar ook met informele opvang of door onderlinge verdeling van 
zorgtaken tussen ouders. Dat is overigens geen nieuwe conclusie, omdat voorgaand onderzoek dat 
eerder al aantoonde (zie o.a. Research voor Beleid, 2008 en Tinbergen Instituut, 2011).  
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Als wordt gekeken naar de situatie waarbij peuterspeelzalen worden omgezet naar een peuteraanbod 
onder de Wet Kinderopvang, dan zal het koppelen van de kinderopvangtoeslag aan het aantal 
gewerkte uren gemiddeld geen grote consequenties hebben voor deze ouders. Met een aanbod van 5 
of 6 uur per week en 40 weken per jaar, wordt namelijk gemiddeld 17-20 uur opvang per maand 
afgenomen. Dit is beduidend minder dan het eerder genoemde verschil van 54 en 71 uur tussen 
afgenomen opvang uren en arbeidsuren. Uiteraard kan voor ouders die gebruik maken van een 
combinatie van dagopvang en peuterspeelzaal de uitbreiding van het aantal ‘kinderopvanguren’ in 
individuele situaties wel leiden tot een overschrijding.  
 
Het aantal opvanguren per kind per jaar in kindcentra binnen gemeente Den Helder is in 
onderstaande grafiek opgenomen. Het gemiddeld aantal uren per jaar voor heel Nederland kwam 
voor 2010 uit op 959 uren per jaar, in Den Helder was dat 929 uren per jaar. 
 

 
 
 Den Helder  Nederland 
 
Den Helder komt uit op 77 opvanguren per maand. Met een uitbreiding van 20 uren per maand ligt 
het totaal nog steeds ruim lager dan het gemiddelde aantal van 134 arbeidsuren per maand.  
 
Gezien het bovenstaande heeft de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan het aantal arbeidsuren 
van de minstwerkende ouder naar verwachting dan ook maar zeer beperkt consequenties voor de 
ouders waarvan de peuterspeelzaal wordt omgevormd tot kinderopvang.  
 
3.5 Stijgende ouderbijdrage kinderopvang door bezuiniging 
In onderstaand overzicht zijn de begrote bezuinigingsmaatregelen op de kinderopvang opgenomen, 
zoals die in juni 2011 zijn gepubliceerd en in 2015 gerealiseerd moeten zijn:  
 
Bezuinigingsmaatregelen kinderopvang in € mln.  per jaar  

 
2011 2012 2013 2014 2015 

in % 
totaal 

bezuiniging op toeslagtabel vanaf  2011 -230 -270 -310 -350 -375 33% 
koppeling opvanguren aan werkuren 0 -70 -70 -70 -70 6% 
niet indexeren vergoedingsnorm uurtarief 0 -60 -60 -60 -60 5% 
aanpassing toeslagtabel eerste en volgende kind 0 -270 -325 -385 -395 34% 
vaste eigen bijdrage per maand   0 -8 -105 -115 -125 11% 
afbouw vaste werkgeversbijdrage hoge inkomens 0 -5 -100 -110 -125 11% 

Totaal -230 -683 -970 -1.090 -1.150 100% 
Bron: SZW, 2011 
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De bezuinigingsmaatregelen die in 2011 van kracht zijn geworden hebben naar verwachting geleid tot 
een gemiddelde netto lastenstijging voor huishoudens met kinderopvang van 24% in vergelijking met 
2010 (zie Tweede Kamerbrief 10 juni 2010).  
 
De bezuinigingen in 2011 bedroegen echter slechts een derde van de beoogde 
bezuinigingsdoelstelling. Het is niet onrealistisch om aan te nemen dat de gemiddelde netto 
lastenstijging voor huishoudens met kinderopvang in 2015 driemaal zo hoog zal liggen. In vergelijking 
met 2010 gaan ouders in 2014 dan gemiddeld circa 75% meer betalen voor kinderopvang.  
 

Het CBS bericht overigens dat de ouderbijdrage in 2010 niet is gestegen (CBS, 20 april 2011) en - 
evenals in 2009 -  in 2010 22% van de kinderopvangrekening bedroeg. Het verschil tussen de CBS 
cijfers (2010: 22%) en de ramingen die in dit rapport gebruikt worden (2010: 27%) is dat het CBS een 
andere definitie van ouderbijdrage gebruikt. Zo laat het CBS de opvangkosten die het maximaal 
gecompenseerde uurtarief te boven gaan - en dus volledig voor rekening van ouders komen - buiten 
beschouwing. In de ouderbijdragenraming in dit rapport zijn die meerkosten voor ouders wél 
meegenomen.  

 
In de praktijk zal de krimp van de markt overigens een combinatie zijn van het afnemen van het aantal 
kinderen met opvang en het krimpen van het gemiddeld aantal opvanguren per kind. Het spreekt 
voor zich dat er lokaal en regionaal grote verschillen in marktontwikkeling zullen zijn.  
 
Het verder verdampen van wachtlijsten, lagere bezettingsgraden en toenemende concurrentie tussen 
aanbieders van opvang levert meer keuzemogelijkheden op voor huishoudens om een passend 
opvangaanbod te kiezen. Substantiële kostenvoordelen voor ouders zijn niet te verwachten. Dat 
heeft te maken met de te verwachten kosteneffecten bij kinderopvangondernemers als gevolg van 
lagere bezettingsgraden. Ook in Nederland is namelijk te verwachten dat de gemiddelde 
bezettingsgraad van dagverblijven - die in 2010 nog ruim boven de 90% lag - structureel daalt tot een 
niveau rond de 80%. Dat betekent dat de dekkingsgraad voor vaste kosten (huisvesting, overhead) de 
komende jaren zal afnemen en een structurele kostenverhoging per bezette kindplaats het gevolg zal 
zijn.  
 
Voor 2013 zijn de volgende, voor de peuteropvang relevante, maatregelen aangekondigd: 
- Voor inkomens vanaf € 94.000 was tot nu toe altijd nog 33% kinderopvangtoeslag beschikbaar.  

Voorgesteld is om de kinderopvangtoeslag voor inkomens tussen € 94.000 en € 130.000 
geleidelijk af te laten lopen en voor inkomens boven de € 130.000 op 0% te stellen.  

- Voorgesteld is om een vaste maandelijkse ouderbijdrage van € 15 per maand in te voeren voor 
alle ouders. Naar verwachting wordt deze maatregel nog uitgewerkt tot een inkomensafhankelijk 
bedrag, dit is echter nog niet zeker. Voor de zomer wordt de definitieve invulling verwacht. Een 
vaste ouderbijdrage van € 15 per maand is voor de peuteropvang relatief veel in verhouding tot 
de hoogte van de kosten van de lagere en middeninkomens.  

 
In hoofdstuk 6 wordt nog verder ingegaan op de hoogte van de ouderbijdragen.  
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4. Nieuwe subsidiestructuur met vraagfinanciering 
 
In dit hoofdstuk is de nieuwe subsidiestructuur uitgewerkt.  
 
4.1 Uitgangspunten 
Bij het uitwerken van een nieuwe subsidiestructuur zijn de volgende drie uitgangspunten gehanteerd: 
 
1. Peuterspeelzaalgroepen worden omgezet naar peuteropvang 

De peuterspeelzalen worden geregistreerd als kinderopvang (‘peuteropvang’) en moeten 
voldoen aan de eisen voor kinderopvang onder de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen 
Peuterspeelzalen. Voor de peuterspeelzalen in gemeente Den Helder betekent dit (omdat zij op 
dit moment al met twee MBO3-gediplomeerde leidsters op een groep draaien) vooral de 
volgende twee aanpassingen: 

- de leidsters onder de CAO Kinderopvang brengen (sinds juni 2011 is een landelijk sociaal 
plan beschikbaar) en 

- de huidige maximale groepsgrootte terugbrengen naar 14 of 15 peuters, afhankelijk van 
de leeftijden in de groep.  

 
Als peuterspeelzaalgroepen zijn omgezet naar peuteropvang, kan een deel van de ouders een 
beroep doen op de kinderopvangtoeslag. Ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag als beide 
ouders (of de alleenstaande ouder) werken, studeren of een traject volgen2. Hierdoor wordt een 
deel van de subsidiekosten van de gemeente omgebogen naar rijksmiddelen en worden kosten 
bespaard.  
 
Het huidige aanbod van korte dagdelen en een aanbod gedurende 40 weken per jaar blijft daarbij 
gehandhaafd. Gemeente Den Helder wil daarbij echter wel overstappen op één systematiek voor 
de gehele gemeente. Uitgangspunt is derhalve dat de lengte van alle dagdelen vastgesteld wordt 
op 3 uur per dagdeel.  

 
2. Subsidierelatie op basis van vraagfinanciering 

De nieuwe subsidiestructuur wordt gebaseerd op vraagfinanciering. Dit betekent dat de 
gemeente plaatsen ‘inkoopt’ bij de aanbieders. Dit heeft de volgende voordelen: 

- er wordt alleen betaald voor daadwerkelijk gebruik, waardoor de aanbieders zelf 
verantwoordelijk worden voor een goede bezetting op de groepen en de gemeente niet 
meer meebetaalt aan onnodige lege plekken op onderbezette groepen;  

- vraagfinanciering zorgt voor een transparante financiering zonder marktverstoring; 
- door gebruik te maken van een maximum uurprijs voor alle aanbieders worden de 

kosten bewaakt;   
- ouders kunnen zelf kiezen van welke voorschoolse voorziening ze gebruik willen maken 

voor hun peuter; de keuzevrijheid voor ouders blijft hierbij behouden en wordt op 
onderdelen verbeterd; 

- het maakt voor de gemeenten in principe niet uit welke organisatie het aanbod gaat 
verzorgen, ook nieuwe aanbieders zouden kunnen toetreden tot de ‘markt’ van de 
peuteropvang. 

 
3. VVE-aanbod in peuteropvang en dagopvang 
Vanuit de Wet OKE hebben gemeenten een inspanningsverplichting om 100% van de 
doelgroepkinderen met een VVE-aanbod te bereiken. Hierdoor is het binnen de meeste gemeenten 

                                                
2 bijvoorbeeld een re-integratietraject of een verplichte inburgeringscursus 



 

Buitenhek Management & Consult BV / Gemeente Den Helder / april 2012 17     

noodzakelijk om het VVE-aanbod ook in de dagopvang vorm te geven. Een regeling voor 
doelgroeppeuters binnen de dagopvang is derhalve in de voorgestelde subsidieregeling meegenomen. 
De aanbieders van dagopvang kunnen echter niet verplicht worden om een VVE-aanbod te 
realiseren. 
 
Voor de peuteropvang geldt wel dat de gemeente een VVE-aanbod als voorwaarde stelt om in 
aanmerking te komen voor subsidie. Gemeente Den Helder koopt straks alleen plaatsen in op 
locaties die als VVE-locaties geregistreerd zijn in het landelijk register.  
 
4.2 Subsidie peuteropvang 
Als de huidige peuterspeelzalen zijn geregistreerd als kinderopvang (peuteropvang), dan bestaat de 
gemeentesubsidie voor de peuteropvang uit de volgende onderdelen:  
 

PEUTEROPVANG 
doelgroep  

(VVE) 
geen doelgroep  

(regulier) 
ouders geen recht op 
kinderopvangtoeslag 

A 
subsidie 4 dagdelen a 3 uur 
subsidie (jaarbedrag) voor VVE-aanbod 

C subsidie 2 dagdelen a 3 uur 

ouders wel recht op 
kinderopvangtoeslag 

B 
subsidie 3de en 4de dagdeel a 3 uur 
subsidie (jaarbedrag) voor VVE-aanbod 

D geen subsidie 

 
ad A  De subsidie voor doelgroeppeuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag 

bestaat uit twee delen: 
1. de kosten van het aanbod van 4 dagdelen (totaal 12 uren) per week; 
2. het subsidie-jaarbedrag per doelgroeppeuter voor de extra tijd die nodig is voor 

doelgroeppeuters in het kader van VVE (door deze subsidie apart te houden, kan 
deze ook worden verstrekt voor VVE-aanbod binnen de kinderopvang).  

 
Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (zie verder hoofdstuk 6). 

 
ad B  De ouders van doelgroeppeuters die recht hebben op kinderopvangtoeslag, vragen in 

principe3 over de eerste twee dagdelen kinderopvangtoeslag aan. De kosten van het 3de 
en 4de dagdeel komen ten laste van gemeente Den Helder.  

 
Naast de subsidie voor het 3de en 4de dagdeel, is voor deze doelgroeppeuters ook het 
subsidie-jaarbedrag beschikbaar. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra tijd die nodig is 
voor doelgroeppeuters in het kader van VVE. 

 
ad C In de nieuwe subsidiestructuur blijft voor ouders van ‘reguliere peuters’ vanaf 2 jaar, die 

geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, subsidie beschikbaar voor het basisaanbod 
van twee dagdelen per week.  

 
ad D  Ouders met recht op kinderopvangtoeslag betalen aan de peuteropvangaanbieder het 

geldende uurtarief en ontvangen hierover kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 
Voor deze peuters wordt geen subsidie meer betaald.  

 

                                                
3
 Ouders met een inkomen lager dan de door de gemeente vastgestelde inkomensgrens (2012: € 1.777 per 

maand) vragen geen kinderopvangtoeslag aan. Hierdoor zijn er voor deze ouders ook geen kosten verbonden aan 

de peuteropvang. Zie verder hoofdstuk 6 “Voorstel ouderbijdrage”. 
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4.3 Subsidie dagopvang 
Voor de hele dagopvang geldt straks de volgende situatie: 
 

HELE DAGOPVANG doelgroep (VVE) 
geen doelgroep  

(regulier) 
ouders wel recht op 
kinderopvangtoeslag 

E subsidie (jaarbedrag) voor VVE-aanbod F geen subsidie 

 
ad E Ook in de hele dagopvang is het subsidie-jaarbedrag per doelgroeppeuter beschikbaar. 

Dit is bedoeld voor de extra tijd die nodig is voor doelgroeppeuters in het kader van 
VVE. 

 
ad F Voor ouders van niet-doelgroeppeuters is in de dagopvang geen subsidie beschikbaar.  
 
4.4 Kosten ouders 
Voor ouders van niet-doelgroeppeuters is dus sprake van één van de volgende situaties: 
 
1. Ouders met recht op kinderopvangtoeslag betalen het geldende (uur)tarief aan de 

peuteropvangaanbieder en ontvangen vooraf de kinderopvangtoeslag via de belastingdienst terug. 
 

2. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage aan de peuteropvangaanbieder. Deze ouderbijdrage is conform een door de 
gemeente vastgestelde tabel die is afgestemd op de kinderopvangtoeslagen. De 
peuteropvangaanbieder ontvangt van de gemeente het verschil tussen het geldende 
uurtarief/kostprijs (tot het gestelde maximum, zie volgende hoofdstuk) en de ouderbijdrage.  

 
4.5 Oude en nieuwe situatie in beeld 
In onderstaande schema’s is de huidige en de voorgestelde toekomstige situatie in beeld gebracht.  
 

 
Huidige situatie 2012:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gemeente Vaste PSZ 

aanbieders  

Ouders / 
kinderen  

(2/3 jaar)  

subsidie 
ouderbijdrage 

PSZ aanbod  

Rijk / dienst 

toeslagen 

Kinderopvang 

aanbieders 

Ouders / 
kinderen  

(0-4 jaar)  

Kinderopvang-
toeslag 

Betaling  

Opvangaanbod  
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Beoogde situatie:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de nieuwe situatie wordt er vanuit gegaan dat het voor meer aanbieders mogelijk wordt om 
peuteropvang aan te gaan bieden. Daarbij wordt wel rekening gehouden met een mogelijke 
overgangsperiode, waarbij de huidige aanbieders van peuterspeelzaalwerk eerst de tijd krijgen om 
hun aanbod om te vormen. In een latere fase wordt het voor andere aanbieders dan mogelijk om 
ook subsidie aan te vragen.  

 

gemeente Peuteropvang-

aanbieders  

(zowel de huidige 

PSZ aanbieder als 

dagopvang- 

aanbieders of 

primair  

onderwijs) 

Ouders / 

kinderen  

(0-4 jaar)  

subsidie 
Ouderbijdrage 

/ Betaling 

Peuteropvang 
en dagopvang 
aanbod  

Rijk / dienst 

toeslagen 

Kinderopvang-
toeslag 

subsidie 

subsidie 
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5. Maximum uurprijs 
 
Op dit moment wordt op alle peuterspeelzalen in gemeente Den Helder al gewerkt op 
ambitieniveau 2 (twee gediplomeerde leidsters per groep), dit komt overeen met de werkwijze 
binnen de kinderopvang. Als de groepen worden omgevormd naar kinderopvang moet echter wel op 
alle groepen de maximale groepsgrootte teruggebracht worden naar 14 of 15 peuters4. Dit heeft 
consequenties voor de kosten per peuterplaats.  
 
5.1 Voorstel maximum uurprijs  
De aanbieders van peuteropvang moeten in de nieuwe opzet een uurtarief vaststellen (op basis van 
de kostprijs) waarvoor ouders en de gemeente peuterplaatsen af gaan nemen. Ouders met recht op 
kinderopvangtoeslag moeten dit uurtarief ook opgeven bij de Belastingdienst bij hun aanvraag 
voor kinderopvangtoeslag.  
 
Voor de gemeente is het van belang om een maximum uurtarief vast te stellen waarvoor de 
gemeente peuterplaatsen wil inkopen voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. 
Als hiervoor geen maximum wordt gesteld, dan is beheersing van de gemeentesubsidie niet mogelijk. 
Daarnaast loopt men het risico van marktverstoring als de gemeente voor peuterplaatsen meer dan 
een gemiddelde of noodzakelijke uurprijs betaalt.  
 
Aangezien sprake is van vraagfinanciering, dient deze maximum uurprijs niet over het aantal 
beschikbare plaatsen te worden berekend, maar over het aantal bezette plaatsen. Oftewel er moet 
rekening worden gehouden met de bezettingsgraad, anders worden niet alle kosten gedekt. De 
gemiddelde bezettingsgraad van de peuterspeelzalen van Stichting Kinderopvang Den Helder – Texel 
(SKDT) is op dit moment circa 90%. De bezetting bij Stichting Peuterplezier is met 76% een stuk 
lager. Het is voor Stichting Peuterplezier echter goed mogelijk om door het sluiten van dagdelen de 
bezetting sterk te verbeteren en ook op een bezetting van 90% uit te komen.  
 
Als daarnaast ook rekening wordt gehouden met het verkleinen van de groepsgrootte naar 14 
peuters, dan wordt deze bezetting zelfs verhoogd naar gemiddeld 103% (90% van 16 peuters komt 
overeen met 103% van 14 peuters).  
 
Uit de prognose van het aantal peuters in gemeente Den Helder is echter in paragraaf 1.2 
geconcludeerd dat in de jaren 2013 en 2014 nog een krimp van jaarlijks 5% van het aantal peuters 
verwacht mag worden. Deze krimp zal niet volledig gecompenseerd worden door toestroom van 
peuters vanuit de dagopvang als gevolg van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. Mede 
hierdoor wordt geadviseerd om in de berekening van de maximum uurprijs een marge aan te houden 
en te rekenen met een gemiddelde bezetting van 93% (103% minus twee maal 5% krimp). Dit 
betekent een bezetting van gemiddeld 13 peuters op een groep van maximaal 14 peuters.  
 
In onderstaande tabel is de maximum uurprijs op basis van 93% bezetting berekend. Uitgangspunt bij 
deze berekening zijn de gemiddelde kosten van € 1.505 per peuterplaats per jaar uit het expertmodel 
2010 van de MOgroep5. Deze kosten zijn voor 2011 en 2012 verhoogd met jaarlijks 2%, dit levert 
een totaalbedrag van € 25.053 per jaar per peutergroep op.  
 

                                                
4 bij een toegangsleeftijd van 2 jaar is de benodigde leidsterinzet 1:7 peuters; bij maximaal 5 peuters van 2 jaar, 
kan een groepsgrootte van 15 worden aangehouden; 
5 MOgroep (2009) – Kengetallen bedrijfsvoering 2008 en expertmodellen bedrijfsvoering 2010 voor het 
peuterspeelzaalwerk 
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Door de maximum uurprijs te baseren op de vaste bezettingsgraad van 93% worden aanbieders van 
peuterwerk gestimuleerd om te streven naar een optimale bezetting, omdat zij alleen met de 
aangegeven bezetting de kosten kunnen blijven dekken.  
 

 
Reguliere  
groepen 

huidige gemiddelde bezetting o.b.v. groepsgrootte van 14 peuters* 103% 
voorstel norm Den Helder minimale bezetting 93% 

  
groepsgrootte in gemiddeld aantal peuters (bij 93% bezetting) 13 

gemiddelde kosten MOgroep per groep per jaar ambitieniveau 2** (2012)   € 25.053 
gemiddelde kosten MOgroep per peuter per jaar ambitieniveau 2** (2012)   € 1.927 

gem. aantal uren per jaar MOgroep (40 weken x gemiddeld 5,6 uren per week)  224 
voorstel maximum uurprijs Den Helder ambitieniveau 2** (2012)  € 8,60 

* geen rekening gehouden met mogelijke vraaguitval 
** ambitieniveau 2 staat voor een peutergroep waarop twee gediplomeerde MBO3-leidsters worden ingezet 
 

Uiteraard komen de kosten van de verschillende aanbieders niet altijd overeen met landelijke 
gemiddelden, maar dit zal in de praktijk voor verschillende kostenonderdelen positief en negatief uit 
kunnen vallen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een locatie relatief hoge huurlasten heeft, maar 
daardoor bijvoorbeeld wel zorgt voor een extra goede bezetting. Ook kan het zijn dat een aanbieder 
met andere kosten lager zit en zich deze locatie daardoor kan veroorloven. Kortom, 
peuterspeelzaalaanbieders worden genoodzaakt om (net als de kinderopvangaanbieders sinds 2005) 
zich als ondernemers op te gaan stellen.  
 
Over de expertmodellen zegt de MOgroep overigens: “De expertmodellen beogen een 
verantwoorde prijs-kwaliteitverhouding weer te geven. Verantwoord betekent in dit geval: niet te 
duur voor ouders en gemeente en een haalbare taak voor het personeel en voor de organisatie.” 
 
In hoofdstuk 7 is gekeken in hoeverre deze maximum kostprijs afwijkt van de huidige kostprijs van 
Stichting Kinderopvang Den Helder – Texel (SKDT) en Stichting Peuterplezier.  
 
5.2 Normbedrag voor aanbod VVE 

Voor de subsidie van het VVE-aanbod is het goed om één lijn te trekken voor de peuteropvang en de 

dagopvang. Met de keuze voor een vast normbedrag voor VVE kan dit voor zowel het VVE-aanbod in 

de dagopvang als het VVE-aanbod in de peuteropvang ingezet worden. Het is hierbij handiger om met 

een vast bedrag per peuter te werken dan met een opslag per uur, omdat niet alle kinderen evenveel 

uren gebruik maken van opvang en de VVE-kosten in principe niet afhankelijk zijn van het aantal uren 

opvang dat een peuter afneemt. De structurele kosten voor het VVE-aanbod zijn namelijk terug te 

voeren op extra tijd dat nodig is voor dossiervorming, overdracht naar school, overleg met ouders 

en overige betrokkenen en vervanging tijdens het volgen van de noodzakelijk opleiding (incl. 

periodieke herhaling).  

 

Als referentie voor de berekening van het bedrag kan gebruik gemaakt worden van de cijfers die zijn 

ontleend aan de eerder genoemde publicatie met landelijke gemiddelden van de MOgroep6. De 

prijzen van 2010 zijn hierbij jaarlijks met 2% verhoogd voor de jaren 2011 en 2012: 

 

                                                
6 MOgroep (2009) - Kengetallen bedrijfsvoering 2008 en expertmodellen bedrijfsvoering 2010 voor het 
peuterspeelzaalwerk 
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Gemiddelden MOgroep per jaar per peuterplaats 2012 

Totale kosten per VVE-plaats – 4 dagdelen € 3.485 

Totale kosten per reguliere plaats – 2 dagdelen per week € 1.566 

Totale kosten per reguliere plaats – 4 dagdelen per week € 3.132 

Verschil VVE-plaats en reguliere plaats (bij 4 dagdelen) €    353 

 

Aangenomen mag worden dat het mogelijk is om voor € 353 per doelgroeppeuter per jaar het 

VVE-aanbod in 2012 vorm te geven. Dit betekent dat een aanbieder voor elke geplaatste 

doelgroeppeuter een aanvullende subsidie ontvangt van € 353 per peuter. (NB ter indicatie: met € 25 

personeelskosten per uur voor een PM-er, komt dit overeen met een extra inzet van circa 14 uren 

per jaar per geplaatste peuter) 
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6. Voorstel ouderbijdrage 
 

Binnen een goede harmonisatie dient de hoogte van de ouderbijdrage voor de peuteropvang bij 

voorkeur zoveel mogelijk overeen te komen met de kosten voor ouders die een beroep doen op de 

kinderopvangtoeslag. Het is namelijk wenselijk om ouders met vergelijkbare (financiële) draagkracht 

voor een vergelijkbaar aanbod dezelfde prijs te laten betalen. Dit betekent dat de ouderbijdrage voor 

peuterwerk in ieder geval ook inkomensafhankelijk moet zijn.  

 
6.1 Ouderbijdrage reguliere dagdelen 

De VNG maakt elk jaar een adviestabel voor de ouderbijdrage peuterwerk. Deze adviestabel is 

gebaseerd op de tabel van de kinderopvangtoeslag, waarbij gerekend is met het maximum uurtarief 

van € 6,36. In de adviestabel zijn de 69 verschillende inkomenscategorieën teruggebracht zijn naar 7 

om de administratieve lastendruk te beperken.  

 

Adviestabel ouderbijdrage peuterwerk 2012 

(op basis van een uurprijs van € 6,36 per uur) 

 

2012 
 

Ouderbijdrage  
peuterwerk  
2012 per uur 

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin  1ste kind 
lager dan € 18.546 € 0,59 

€ 18.547 € 28.515 € 0,80 

€ 28..516 € 39.137 € 1,20 

€ 39.138 € 52.779 € 1,63 

€ 52.780 € 74.992 € 2,64 

€ 74.993 € 102.756 € 3,95 

€ 102.757 en hoger € 4,24 

 

De ouderbijdrage is berekend als een bijdrage per uur peuterwerk. Zo kan met deze adviestabel 

gewerkt worden voor peutergroepen met verschillende openingstijden.  

 

Als bovenstaande adviestabel echter zonder meer toegepast wordt, dan betekent dit dat de 

ouderbijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag gebaseerd is op een 

uurprijs van € 6,36 per uur. Voor de peuteropvang zal echter een hogere uurprijs van toepassing zijn, 

waardoor ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag voor een hogere eigen bijdrage 

worden aangeslagen. Als de ouderbijdrage voor beide type ouders wordt gelijk getrokken, dan dient 

de adviestabel te worden omgeslagen naar een ouderbijdrage op basis van de werkelijke 

uurprijs/kostprijs. 

 

Als de adviestabel wordt aangepast naar de maximale uurprijs van € 8,60 (zie paragraaf 5.1) dan 

betekent dit dat ouders over het bedrag tot € 6,36 kinderopvangtoeslag berekend krijgen en het 

verschilbedrag van € 2,24 (€ 8,60 -/-  € 6,36) per uur volledig zelf moeten betalen. Dit leidt tot de 

volgende kosten per uur: 
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Adviestabel ouderbijdrage per uur 
(op basis van een uurprijs van € 8,60 per uur) 
 
Gezamenlijk  
toetsingsinkomen  
per gezin 2012 

Adviestabel 
ouderbijdrage 

per uur 
lager dan € 18.546 € 2,83 

€ 18.547 € 28.515 € 3,04 

€ 28.516 € 39.137 € 3,44 

€ 39.138 € 52.779 € 3,87 

€ 52.780 € 74.992 € 4,88 

€ 74.993 € 102.756 € 6,19 

€ 102.757 en hoger € 6,48 

 

Deze tabel geldt dan voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar komt 

overeen met de kosten voor ouders die wel een beroep gaan doen op de kinderopvangtoeslag. Het 

enige verschil is dat bij de kinderopvangtoeslag meer verschillende inkomensgroepen worden 

onderscheiden.  

 
In onderstaande tabel is de ouderbijdrage uit bovenstaande tabel omgerekend naar de kosten per 
maand voor twee dagdelen van 3 uur per week en vergeleken met de huidige ouderbijdragen van de 
aanbieders in Den Helder. Hierbij wordt uitgegaan van 12 maandtermijnen per jaar.  
 
Hierbij is rekening gehouden met het bestaande gemeentebeleid om de peuteropvang voor ouders 
met een inkomen tot € 1.777 kosteloos te maken. Dit betekent overigens dat ouders met recht op 
kinderopvangtoeslag deze toeslag niet aanvragen.  
 

DAGDELEN 3  UUR    ouderbijdrage per maand (12 maanden) 

inkomen 2012 
bij max. tarief 
€ 8,60 per uur 

SKDT 
2012 

Peuterplezier 
2012 

€ 23.030 (€ 1.777 p.m.)  € 0 € 0 € 0 

€ 28.515 (€ 2.200 p.m.) € 61 € 45 € 46 

€ 39.137 (€ 3.020 p.m.) € 69 € 73 - € 93 € 75 - € 92 

€ 52.779 (€ 4.072 p.m.) € 77 € 90 - € 101 € 92 - € 104 

€ 74.992 (€ 5.786 p.m.) € 98 € 113 € 115 

€ 102.756 (€ 7.292 p.m.) € 124 € 113 € 115 

hoger € 130 € 113 € 115 

 
Uit bovenstaande vergelijkingen wordt duidelijk dat vooral voor de ouders met een inkomen tussen 
de € 23.030 en € 28.515 sprake is van een flinke stijging van de ouderbijdrage. Voor de 
inkomensgroepen tussen € 28.515 en € 74.992 wordt de ouderbijdrage per maand lager. Voor de 
hogere inkomens wordt het duurder per maand. 
 
Het is echter nog niet bekend of de aanbieders de peuteropvang straks voor een uurprijs van € 8,60 
per uur gaan aanbieden, naar verwachting zal de uurprijs op een lager niveau uitkomen. In 
onderstaand overzicht is ter indicatie het effect op de ouderbijdrage in kaart gebracht bij een uurprijs 
van € 8,00 en € 7,50: 
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DAGDELEN 3 UUR ouderbijdrage per maand (12 maanden) 

inkomen 2012 € 8,60 per uur € 8,00 per uur € 7,50 per uur 
€ 23.030 € 0 € 0 € 0 

€ 28.515 € 61 € 49 € 39 

€ 39.137 € 69 € 57 € 47 

€ 52.779 € 77 € 65 € 55 

€ 74.992 € 98 € 86 € 76 

€ 102.756 € 124 € 112 € 102 

hoger € 130 € 118 € 108 

 
De hoogte van de ouderbijdrage wordt, zoals in bovenstaande tabellen zichtbaar, sterk beïnvloed 
door de hoogte van de uiteindelijke kostprijs van de aanbieders. Over de definitieve hoogte van de 
ouderbijdragen is op dit moment derhalve nog geen uitspraak te doen.  
 
Ook zullen de aangekondigde verdere bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor 2013 invloed 
hebben op de kosten voor ouders. De volgende twee maatregelen zijn voor 2013 aangekondigd: 
- Voor inkomens vanaf € 94.000 was tot nu toe altijd nog 33% kinderopvangtoeslag beschikbaar.  

Voorgesteld is om de kinderopvangtoeslag voor inkomens tussen € 94.000 en € 130.000 
geleidelijk af te laten lopen en voor inkomens boven de € 130.000 op 0% te stellen. Naar 
verwachting heeft deze maatregel weinig invloed op de vraag naar peuteropvang, omdat binnen 
deze inkomensgroepen vrijwel geen gebruik van peuterwerk wordt gemaakt.  

- Voorgesteld is om een vaste maandelijkse ouderbijdrage van € 15 per maand in te voeren voor 
alle ouders. Naar verwachting wordt deze maatregel nog uitgewerkt tot een inkomensafhankelijk 
bedrag, dit is echter nog niet zeker. Voor de zomer wordt de definitieve invulling verwacht. Een 
vaste ouderbijdrage van € 15 per maand zou flinke gevolgen hebben voor de kostenstijging voor 
de lagere inkomens. Zoals in bovenstaande tabel zichtbaar is, is het effect daarnaast ook 
afhankelijk van de kostprijs van het aanbod. Het is mogelijk om in de subsidieregeling maatregelen 
te nemen om eventuele te grote negatieve effecten te verminderen. Dit dient in de uitwerking 
meegenomen te worden.  

 

Bij het harmoniseren van de ouderbijdragen is het verder van belang dat ouders die recht hebben op 

kinderopvangtoeslag ‘gedwongen’ worden om deze ook aan te vragen, omdat zij anders ten laste van 

het gemeentelijke subsidiebudget komen. De kosten zijn voor hen weliswaar gelijk, maar 

waarschijnlijk zijn er ouders die zich de moeite van het aanvragen van de kinderopvangtoeslag graag 

willen besparen. Hiervoor kan aan ouders gevraagd worden, indien van toepassing, om een 

zogenaamde “Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag” te ondertekenen en hierbij een IB-60 

formulier van de Belastingdienst toe te laten voegen. Dit formulier, inclusief toelichting, is als bijlage 1 

opgenomen in dit rapport. Het is hierbij van belang dat gemeente ook toeziet op een stringente 

naleving van deze verplichting, omdat er anders een (te) grote druk op het gemeentelijke 

subsidiebudget voor niet werkende ouders ontstaat.  

 
6.2 Ouderbijdrage VVE  

Voor de ouderbijdrage voor VVE voor doelgroeppeuters voor gemeente Den Helder wordt het 

volgende voorgesteld: 

1. Voor de laagste inkomens het huidige beleid handhaven. Dat wil zeggen de ouderbijdrage 

voor vier dagdelen VVE-aanbod voor doelgroeppeuters voor de laagste inkomens (tot 

€ 1.777 per maand) op € 0 houden. 
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2. De ouderbijdrage voor het VVE-aanbod voor de overige inkomensgroepen gelijk stellen 

aan de ouderbijdrage van de ouders van ‘reguliere peuters’ voor twee dagdelen per 

week. Hierdoor zijn de kosten voor ouders van wel- en niet-doelgroeppeuters gelijk en 

is de hoogte voor beide afhankelijk van het gezamenlijke inkomen (de draagkracht) van 

de ouders. Aan het (verplichte) extra aanbod van een 3de en 4de dagdeel voor 

doelgroeppeuters zijn dan voor ouders geen extra kosten verbonden.  
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7. Financiële situatie peuterspeelzaalwerk  
 
In dit hoofdstuk zijn de financiële gegevens van de twee peuterspeelzaalstichtingen op een rij gezet en 
vergeleken met landelijk gemiddelde cijfers van de MOgroep7.  
 
7.1 Begroting 2012 peuterspeelzalen  
In het volgende overzicht is het aanbod in uren en de baten en lasten uit de begrotingen voor 2012 
op een rij gezet. Hieruit is per organisatie de kostprijs van het aanbod berekend. Voor SKDT zijn 
hierbij de inkomsten en lasten van de locaties De Dijkstappers en De Poolster (sept. 2012) buiten 
beschouwing gelaten.  
 
Begrotingen 2012 SKDT Peuterplezier 

ambitieniveau 2 2 
aantal groepen 22 10,5 

dagdelen per week 44 21 
maximaal aantal peuters per groep 16 16 

capaciteit in peuterplaatsen* 352 168 
weken per jaar 40 40 

uren per dagdeel 2,9** 3 
openingsuren per week 126 63 

openingsuren per jaar 5.040 2.520 
   

totaal aantal uren capaciteit per jaar 80.640 40.320 
gemiddelde bezetting 90% 76% 

aantal bezette plaatsen 317 128 
aantal bezette uren per jaar 72.576 30.643 

   
BATEN 2012   

gemeentesubsidie € 431.904  € 272.746 
ouderbijdragen/inschrijfgelden € 213.136  € 50.342 

totaal baten 2012 € 645.040 € 323.088 
   

LASTEN 2012   
pedagogisch personeel € 382.148 € 214.994 

huisvesting (incl. schoonmaak) € 94.800 € 17.200 
overheadkosten € 109.955 € 91.174 

activiteitenkosten € 7.769 € 0 *** 
totaal lasten 2012 € 594.672 € 323.366 

   
kostprijs per uur (o.b.v. bezette plaatsen) € 8,19 € 10,55 

* op basis van twee dagdelen per peuterplaats 
** totaal 6 middagdagdelen van 2 uur, overige 38 dagdelen 3 uur, gemiddeld 2,9 uren 
*** niet apart zichtbaar gemaakt in de begroting, onderdeel van de organisatie-/overheadkosten 

 
Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat de kostprijzen per uur flink uit elkaar liggen. Maar dit 
wordt voor een groot deel veroorzaakt door de slechte bezetting op de groepen van stichting 
Peuterplezier. Als de bezetting bij Peuterplezier ook rond de 90% zou liggen, dan komt de kostprijs 
rond de € 8,90 per uur uit.  
 

                                                
7
 MOgroep (2009) - Kengetallen bedrijfsvoering 2008 en expertmodellen bedrijfsvoering 2010 voor het 
peuterspeelzaalwerk 



 

Buitenhek Management & Consult BV / Gemeente Den Helder / april 2012 28     

In de volgende paragrafen zijn de cijfers omgerekend naar de kosten per peuterplaats en vergeleken 
met landelijke gemiddelden uit de expertmodellen van de MOgroep8. In deze vergelijkingen is 
gerekend met bedragen per capaciteitsplaats en is geen rekening gehouden met de bezetting.  
 
7.2 Analyse begroting 2012 SKDT 
In onderstaande tabel zijn de cijfers uit de begroting 2012 van Stichting Kinderopvang Den Helder – 
Texel (SKDT) vergeleken met de cijfers uit de expertmodellen van de MOgroep. Hierbij is gerekend 
met de 6 gesubsidieerde locaties van SKDT en derhalve met 352 peuterplaatsen capaciteit (2012). 
 

St. Kinderopvang  
Den Helder – Texel* 

begroting 
2012 

per  
peuter 
plaats 
(cap.) 

gem.  
bedrag 

MOgroep 

∆ 
bedrag 
per pp 

∆ 
perc. 

∆ 
bedrag 
totaal 

BATEN 2012             
Gemeentesubsidie € 431.904  € 1.227 € 988 € 239 24% € 83.994 

Ouderbijdragen/inschrijfgelden € 213.136  € 606 € 551 € 54 10% € 19.039 
Overige baten € 0  € 0   € 26 -€ 26 -100% -€ 9.156 

Totaal baten 2012 € 645.040 € 1.833 € 1.566 € 267 17% € 93.878 
             

LASTEN 2012             
Pedagogisch personeel € 382.148 € 1.086 € 1.022** € 64 6% € 22.404 

Huisvesting (incl. schoonmaak) € 94.800 € 269 € 186 € 83 45% € 29.246 
Overheadkosten € 109.955 € 312 € 356 -€ 43 -12% -€ 15.293 

Activiteitenkosten € 7.769 € 22 € 41 -€ 19 -46% -€ 6.514 
Totaal lasten 2012 € 594.672 € 1.689 € 1.605 € 85 5% € 29.844 

* dit betreft de begroting voor de zes gesubsidieerde locaties van SKDT 
** in de kosten van het pedagogisch personeel zijn de extra kosten van 69 doelgroeppeuters verdisconteerd, 
deze extra kosten zijn gebaseerd op het jaarbedrag zoals in paragraaf 5.2 vastgesteld 
 

Voor SKDT is de begroting 2012 in bovenstaande tabel vergeleken met de normbedragen van de 
MOgroep van ambitieniveau 2. Wat opvalt is het volgende: 
- het bedrag aan baten is ruim € 93.000 (17%) hoger dan het landelijk gemiddelde, dit komt vooral 

omdat de gemeentesubsidie bijna € 84.000 (24%) hoger ligt dan het gemiddelde; 
- de kosten bij SKDT liggen gemiddeld 5% en daarmee bijna € 30.000 hoger dan gemiddeld; dit 

wordt veroorzaakt door de hogere kosten van pedagogisch personeel en de huisvestingskosten; 
uit de lager dan gemiddelde overheadkosten kan geconcludeerd worden dat mogelijk een deel 
van de centrale taken bij de leidsters is neergelegd;  

- er is een relatief grote winst in de begroting opgenomen (ruim € 50.000) voor de zes 
gesubsidieerde locaties.  

 
7.3 Analyse begroting 2012 Peuterplezier 
In onderstaande tabel zijn de cijfers uit de begroting 2012 van Stichting Peuterplezier vergeleken met 
de cijfers uit de expertmodellen van de MOgroep. Hierbij is gerekend met 168 peuterplaatsen 
capaciteit (2012). 

                                                
8 MOgroep (2009) – Kengetallen bedrijfsvoering 2008 en expertmodellen bedrijfsvoering 2010 voor het 
peuterspeelzaalwerk.  
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Stichting Peuterplezier 
Begroting 

2012 

per  
peuter- 
plaats 
(cap.) 

gem.  
bedrag 

MOgroep 

∆ 
bedrag 
per pp 

∆ 
perc. 

∆ 
bedrag 
totaal 

BATEN 2012       
Gemeentesubsidie € 272.746 € 1.623 € 988 € 635 64% € 106.698 

Ouderbijdragen/inschrijfgelden € 50.342 € 300 € 551 € -252 -46% -€ 42.295 
Overige baten € 0  € 0 € 26 -€ 26 -100% -€ 4.370 

Totaal baten 2012 € 323.088 € 1.923 € 1.566 € 357 23% € 60.033 
         

LASTEN 2012         
Pedagogisch personeel € 214.994 € 1.280 € 1.055** € 225 21% € 37.754 

Huisvesting (incl. schoonmaak) € 17.200 € 102 € 186 € -84 -45% -€ 14.087 
Overheadkosten € 91.174 € 543 € 356 € 187 53% € 31.396 

Activiteitenkosten € 0 * € 0 € 41 € -41 -100% -€ 6.817 
Totaal lasten 2012 € 323.366 € 1.925 € 1.638 € 287 18% € 48.247 

*  in de begroting niet apart inzichtelijk gemaakt, onderdeel van de overheadkosten 
** in de kosten van het pedagogisch personeel zijn de extra kosten van 48 doelgroeppeuters verdisconteerd, 
deze extra kosten zijn gebaseerd op het jaarbedrag zoals in paragraaf 5.2 vastgesteld 

 
Voor Stichting Peuterplezier is de begroting 2012 in bovenstaande tabel vergeleken met het 
gemiddelde van de normbedragen van de MOgroep van ambitieniveau 2. De grootste verschillen zijn:: 
- de gemeentesubsidie is ruim € 100.000 (64%) hoger dan het landelijk gemiddelde;  
- het bedrag aan ontvangen ouderbijdragen is ruim € 42.000 (46%) lager dan het landelijk 

gemiddelde;  
- de lasten liggen gemiddeld 18% boven het landelijk gemiddelde, uitschieters hierbij zijn de hogere 

kosten van het pedagogisch personeel (+ € 38.000) en hogere overheadkosten (+ € 31.000).  
 
Bij stichting Peuterplezier wordt relatief heel weinig ouderbijdrage ontvangen per peuterplaats. Dit 
wordt voor een deel veroorzaakt door de relatief lage bezetting en door het relatief hoge aantal 
doelgroeppeuters. Het verschil kan hierdoor echter niet volledig verklaard worden. Verwacht wordt 
dat verbetering aangebracht kan worden in  het administratieve proces van het innen van de 
ouderbijdragen (o.a. actief debiteurenbeheer, gebruik van juiste inkomensgegevens), waardoor de 
inkomsten zullen stijgen.  
 
7.4 Huisvestingskosten begroting 2012 
In onderstaande tabel zijn de huisvestingskosten per locatie op een rij gezet en vergeleken met het 
normbedrag van de MOgroep. 



 

Buitenhek Management & Consult BV / Gemeente Den Helder / april 2012 30     

 

Begrotingen 2012 
kosten 

huisvesting** 
# peuter- 
plaatsen 

kosten 
per pp 

norm 
bedrag 
per pp 

∆ 
bedrag 
per pp 

∆ 
perc. 

per pp 

∆ 
bedrag 
per jr 

Stichting Kinderopvang Den Helder – Texel 
Bibelebonseberg € 18.589 48 € 387 € 186 € 201 108% € 9.661 

Boefjesboet € 6.662 48 € 139 € 186 -€ 47 -25% -€ 2.266 

Holderdebolder* € 12.488 48 € 260 € 186 € 74 40% € 3.560 

Hummeltjeshonk € 19.705 72 € 274 € 186 € 88 47% € 6.313 

Olleke Bolleke* € 9.896 72 € 137 € 186 -€ 49 -26% -€ 3.496 

De Bontje Bijtjes € 27.462 64 € 429 € 186 € 243 131% € 15.558 

Totaal € 94.801 352 € 269 € 186 € 83 45% € 29.329 
Stichting Peuterplezier  
De Sterrekijkers € 4.346 40 € 109 € 186 -€ 77 -42% -€ 3.094 

Het Zeepaardje € 7.480 64 € 117 € 186 -€ 69 -37% -€ 4.424 

Vlindertuin/Verrekijkertje € 5.375 64 € 84 € 186 -€ 102 -55% -€ 6.529 

Totaal € 17.201 168 € 102 € 186 -€ 84 -45% -€ 14.047 
* locaties die worden gehuurd van de gemeente 
** de schoonmaakkosten zijn naar rato van het aantal peuterplaatsen over de locaties verdeeld 

 
 
Wat opvalt in bovenstaande tabel is het volgende: 

• Bij SKDT zijn de huisvestingslasten van de locaties Bibelebonseberg en De Bonte Bijtjes erg hoog 
(meer dan twee maal zo hoog als het landelijke gemiddelde). Met name hierdoor komen de 
totale huisvestingslasten van de 6 peuterspeelzaallocaties 45% hoger uit dan het gemiddelde, dit is 
op jaarbasis ruim € 29.000.  

• Bij Peuterplezier zijn de huisvestingslasten juist relatief laag, gemiddeld 45% lager dan gemiddeld. 
Dit scheelt ruim € 14.000 op jaarbasis. Een van de redenen hiervoor is dat voor de 
schoollocaties alleen een gebruiksvergoeding wordt betaald. Binnen gemeente Den Helder is men 
bezig met een nota ‘verhuur en medegebruik schoolgebouwen”, het kan zijn dat dit in de 
toekomst voor een huurverhoging gaat zorgen.  

 
Op dit moment is men binnen gemeente Den Helder (OWS) bezig met het opstellen van een nota 
verhuur en medegebruik van schoolgebouwen, waarin richtlijnen worden opgenomen over huur en 
gebruik. Het is mogelijk dat dit gevolgen gaat hebben voor de huurtarieven van de schoollocaties die 
op dit moment door beide stichtingen worden gehuurd. Het is voor gemeente Den Helder van 
belang dat de haalbaarheid van een mogelijke verhoging wordt getoetst bij de aanbieders.  
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8. Indicatie financiële gevolgen gemeente Den Helder 
 
In dit hoofdstuk is indicatief doorgerekend wat de gevolgen zijn van de subsidiekosten na de 
invoering van de voorgestelde harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang en de nieuwe 
subsidiesystematiek voor gemeente Den Helder.  
 

8.1 Indicatie gevolgen gemeentesubsidie regulier aanbod  
In onderstaande tabel is een indicatie gegeven van de subsidiekosten voor het reguliere aanbod 
volgens het nieuwe subsidiestelsel voor 2012. In onderstaande tabel zijn ook de eerste twee dagdelen 
van de doelgroeppeuters (die VVE volgen) meegerekend.  
 

REGULIERE SUBSIDIE (2 dagdelen alle peuters) - 2012 
regulier 

SKDT Peuterplezier 

HUIDIGE SITUATIE 

totaal subsidiebedrag (voorschot) 2012  € 260.000 € 98.520* 

aantal groepen 2012 22 10,5 

plaatsen per groep 16 16 

totaal plaatsen 352 168 

gemiddelde bezetting 90% 76% 

aantal bezette plaatsen 317 128 

NIEUWE SITUATIE 

percentage ouders met recht op kinderopvangtoeslag (aanname) 50% 50% 

percentage ouders waarvoor subsidie beschikbaar (geen recht op KO-toeslag) 50% 50% 

aantal peuters waarvoor subsidie beschikbaar 159 64 

uren per dagdeel 3 3 

uren per jaar (2 dagdelen per week, 40 weken per jaar) 240 240 

totaal aantal peuteruren per jaar van ouders zonder recht op KO-toeslag 38.160 15.360 

maximum uurtarief peuteropvang € 8,60 € 8,60 

kosten o.b.v. maximum uurtarief € 328.176 € 132.096 

ouderbijdrage van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag**  € 106.568 € 25.171 

indicatie gemeentesubsidie € 228.176 € 81.754 

  
  

Theoretische besparing € 31.824 € 16.766 

* inclusief het voorschot voor Vlindertuin/Verrekijkertje (omgezet naar een jaarbedrag) 
** op basis van begroting 2012 (st. Peuterplezier) en realisatie eerste kwartaal (SKDT); betreft alleen ouders die geen recht 
hebben op kinderopvangtoeslag, dus 50% van totaal 

 
Op basis van bovenstaande indicatieve berekening wordt een totaalbesparing van ruim € 48.000 
gerealiseerd. Bij deze indicatieve berekening moet echter rekening worden gehouden met 
verschillende (onzekere) factoren die van invloed kunnen zijn op de werkelijke besparing die met 
invoering van dit nieuwe subsidiebeleid kan worden behaald.  
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Er moet rekening worden gehouden met de volgende onzekere factoren: 
 
Werkelijke uurtarieven 
Er is gerekend met de maximum uurprijs van € 8,60 per uur. Het is echter maar de vraag of de 
aanbieders hun aanbod van peuteropvang ook tegen deze maximale kostprijs in de markt gaan zetten. 
Als de werkelijke uurprijs op een lager niveau uitkomt, dan wordt een hoger bedrag aan 
subsidiekosten bespaard. De uurprijs kan in de praktijk niet hoger zijn, omdat € 8,60 per uur als 
maximum is vastgesteld. 
 
Werkelijke ouderbijdrage 
In bovenstaande berekening is gerekend met een ouderbijdrage die vergelijkbaar is met de huidige 
ouderbijdrage. Afhankelijk van de hoogte van het uurtarief zal deze naar in werkelijkheid hoger of 
lager uitkomen.  
 
Werkelijk aantal ouders dat recht heeft op kinderopvangtoeslag 
Het is niet met zekerheid te stellen dat het bovengenoemde percentage van 50% ouders die geen 
recht hebben op kinderopvangtoeslag straks ook in werkelijkheid gaat gelden. Het percentage van 
50% is relatief laag als gekeken wordt naar de relatief hoge arbeidsparticipatie van vrouwen en het 
lager dan gemiddeld gebruik van formele kinderopvang in Den Helder.  
 
Krimp/vraaguitval 
Als gevolg van de verwachte krimp in de komende twee jaren moet rekening worden gehouden met 
een terugloop in het aantal peuters in de peuteropvang. Daarnaast zal ook echter sprake zijn van een 
toename van het aantal peuters in de peuteropvang als gevolg van vraaguitval in de dagopvang.  
Naar verwachting zal de krimp niet volledig worden gecorrigeerd door de toeloop vanuit de 
dagopvang. Het precieze effect is echter onzeker.   
 
Bezuinigingen kinderopvangtoeslag 2013 
Als gevolg van de verdere bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag voor 2013 en verder zijn nog 
twee effecten te verwachten: 
- verdere terugloop van het gebruik van formele kinderopvang en daardoor een mogelijke 

toename in het gebruik van de peuteropvang; 
- verhoging van de ouderbijdrage doordat de kinderopvangtoeslag verder verlaagd wordt, hierdoor 

kan ook in de peuteropvang vraaguitval plaatsvinden.  
 
Naar verwachting zullen bovengenoemde effecten elkaar redelijk in evenwicht houden en geen grote 
verschuivingen plaatsvinden in het gebruik van de peuteropvang. Dit is echter nog wel afhankelijk van 
de definitieve invulling van de bezuinigingen voor 2013.    
 
Eenmalige kosten 
Daarnaast moet rekening worden gehouden met extra (eenmalige) kosten.  Stichting Peuterplezier 
heeft in het verleden namelijk weinig tot geen reserves opgebouwd. Zij hebben derhalve bijna geen 
eigen middelen beschikbaar om de investering (in personeelsuren) van het omzetten van het aanbod 
naar peuteropvang te kunnen bekostigen. De gemeenten dient hen hierin tegemoet te komen.  
 
Bij Stichting Kinderopvang Den Helder – Texel heeft men reeds een aanbod van kinderopvang in 
huis, waardoor de omvorming veel minder inspanning zal vergen. Daarnaast is bij SKDT ook sprake 
van voldoende financiële reserves om hier zelf in te kunnen investeren.  
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8.2 Indicatie gevolgen gemeentesubsidie VVE-aanbod 
In deze paragraaf wordt een indicatie gegeven van de subsidiekosten voor 2012 voor het VVE-aanbod 
volgens het nieuwe subsidiestelsel. Op basis van de verleende voorschotten worden de volgende 
subsidiebedragen voor 2012 voor VVE als vergelijking met de nieuwe situatie gebruikt. 
 

Subsidiebedragen VVE 2012 (o.b.v. voorschot) 
VVE 

SKDT Peuterplezier 

subsidiebedrag (voorschot) 2012 € 234.573 € 105.696 

 Totaal € 340.269 

 
Volgens de opgave van de aanbieders is het aantal doelgroeppeuters dat op dit moment bereikt 
wordt met het VVE-aanbod binnen de peuterspeelzalen 117 peuters (69 bij SKDT en 48 bij 
Peuterplezier). Uit het aantal gewichtenleerlingen van 4 en 5 jaar in het basisonderwijs in gemeente 
Den Helder (oktober 2011) kan geconcludeerd worden dat er op dit moment circa 140 
doelgroeppeuters binnen gemeente Den Helder zijn (75% van 186 gewichtenleerlingen).  
 
Den Helder hanteert echter een bredere definitie voor doelgroeppeuters. Landelijke ervaring geeft 
aan dat als de doelgroepdefinitie uitgebreid wordt met andere factoren dan alleen het 
opleidingsniveau, de doelgroep met ongeveer 15% toeneemt9. Hiermee komt Den Helder uit op 161 
doelgroeppeuters (140 + 15%). Hiervan ging volgens het onderzoek van Sardes (Zicht op VVE, sept 
2010) 85% naar de peuterspeelzaal. In onderstaande berekeningen is derhalve rekening gehouden 
met maximaal 85% van 161 doelgroeppeuters, dus 137 doelgroeppeuters in de peuteropvang. 
 
In onderstaande tabel is een indicatie gegeven van de subsidiekosten VVE volgens de nieuwe 
subsidiesystematiek. Hierbij is de indicatie bij het huidig aantal doelgroeppeuters en bij het maximale 
aantal doelgroeppeuters (100% bereik) naast elkaar gezet.  

                                                
9  ‘Handreiking Harmonisatie Voorschoolse voorzieningen voor gemeenten’, VNG, april 2010 
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Indicatie subsidie VVE-aanbod - 2012 
doelgroeppeuters 

huidig aantal max. aantal 

SUBSIDIE 3DE EN 4DE DAGDEEL PEUTEROPVANG   

aantal doelgroeppeuters peuteropvang 117 137 

3de en 4de dagdeel per week in uren 6 6 

3de en 4de dagdeel in uren per jaar  240 240 

totaal uren doelgroeppeuters per jaar 28.080 32.880 

maximum uurtarief peuteropvang € 8,60 € 8,60 

indicatie gemeentesubsidie 3de en 4de dagdeel € 241.488 € 282.768 

   
  

SUBSIDIE PER DOELGROEPPEUTER 
 

  

aantal doelgroeppeuters (peuteropvang en dagopvang) 117 161 

subsidie per doelgroeppeuter per jaar € 353 € 353 

basissubsidie per doelgroeppeuter a € 353 € 41.301 € 56.833 

   
  

TOTAAL SUBSIDIEKKOSTEN VVE  € 282.789 € 339.601 

   

Subsidiekosten 2012 o.b.v. voorschot € 340.269 

Theoretische besparing* € 57.480 € 668 

*op basis van ervaringscijfers uit 2010 is aangenomen dat 37% van de ouders van doelgroeppeuters een ouderbijdrage 
betaald, hierbij is (voorzichtig) gerekend met de laagste inkomenscategorie bij een kostprijs van € 8,00 per uur (€ 49 per 
maand) 

 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat met het huidig aantal doelgroeppeuters een theoretische besparing 
op het VVE-aanbod van ruim € 57.000 kan worden gerealiseerd. Als het bereik van het aantal 
doelgroeppeuters in de peuteropvang en dagopvang groeit tot 100%, dan beperkt de besparing zich 
tot ruim € 668. Geconcludeerd kan worden dat met het huidige VVE-budget de doelgroep in 
principe voor 100% bereikt moet kunnen worden.   
 
In bovenstaande berekening dient rekening te worden gehouden met één onzekere factor die van 
invloed kan zijn op de werkelijke besparing en dat is het uurtarief. Voor het 3de en 4de dagdeel is 
gerekend met de maximum uurprijs van € 8,60 per uur. Het is echter nog niet zeker of de aanbieders 
hun aanbod van peuteropvang ook tegen deze maximale kostprijs in de markt gaan zetten. Als de 
werkelijke uurprijs op een lager niveau uitkomt, dan wordt een hoger bedrag aan subsidiekosten 
bespaard.  
 
In bovenstaande berekening is uitgegaan van het huidige beleid dat doelgroeppeuters vanaf 2 jaar in 
aanmerking komen voor vier dagdelen VVE-aanbod. In de praktijk is dit erg jong. Een deel van de 
ouders kiest er dan ook voor om hun peuter nog geen vier dagdelen gebruik te laten maken van het 
aanbod. Landelijk is de leeftijdsgrens van 2,5 jaar een meer gebruikelijke. Gemeente Den Helder kan 
bij de uitwerking overwegen om de leeftijdgrens op te trekken naar 2,5 jaar. Hiermee kan nog circa 
25% van de subsidie worden bespaard.  
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9. Advies implementatie 
 
In dit hoofdstuk is een advies opgenomen voor de implementatie van het uitgewerkte scenario.  
 
9.1 Consequenties voor huidige peuterspeelzaalaanbieders 
Bij de omvorming van peuterspeelzaalwerk tot peuteropvang, zal deze opvang moeten voldoen aan 
de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.  
 
In de Handreiking Harmonisatie Voorschoolse voorzieningen voor gemeenten (VNG, 2010) zijn de 
verschillen uitgewerkt tussen de kwaliteitseisen die gesteld worden aan peuterspeelzalen en de 
kwaliteitseisen die gesteld worden aan geïntegreerde voorzieningen voor peuteropvang. In 
onderstaande tabel zijn deze verschillen opgenomen.  
 

 
Bron: Handreiking Harmonisatie Voorschoolse voorzieningen voor gemeenten (VNG, 2010) 
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9.2 Hoofdlijnen implementatiescenario  
Voor gemeente Den Helder is het wenselijk om te kiezen voor een doorgroeiscenario, waarbij eerst 
met de huidige aanbieders van peuterwerk de verschillen tussen kinderopvang en peuterwerk zoveel 
mogelijk worden opgeheven en vervolgens daarna pas andere aanbieders peuteropvang voor ouders 
die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag aan kunnen gaan bieden.  
 
Dat betekent dat eerst met de huidige aanbieders van peuterwerk de harmonisatie van 
ouderbijdragen alsmede het aanboren van financiering via de Wkkp voor werkende ouders en de 
ombouw naar peuteropvang wordt geregeld.  
 
Aan het einde van deze eerste implementatieperiode (2013) is de ouderbijdrage voor kinderopvang 
en peuterspeelzaalwerk gelijkgetrokken. Verder worden gemeentelijke subsidiemiddelen uitsluitend 
nog ingezet voor huishoudens die geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag en worden 
de subsidiemiddelen verstrekt op basis van vraagfinanciering en niet meer om basis van in stand 
gehouden capaciteit. De subsidierelaties met de huidige aanbieders van het peuterwerk zijn daarop 
aangepast.   
 
Na deze eerste implementatiefase worden de vaste subsidierelaties met de huidige aanbieders van 
peuterwerk aangepast en krijgen ook andere aanbieders de mogelijkheid peuteropvang aan te bieden 
aan ouders die geen beroep kunnen doen op de kinderopvangtoeslag mits zij een bijdrage leveren aan 
de inhoudelijke beleidsdoelstellingen van Rijk en gemeente.   
 
9.3 Aanpassingen subsidiestelsel 
Als gevolg van de keuze voor vraagfinanciering zal het huidige subsidiestelsel moeten worden 
omgevormd.  Zo zal de gemeente een nadere uitwerking moeten maken van het te vergoeden tarief 
en de eisen die gesteld worden aan aanbieders van door de gemeente te subsidiëren peuteropvang.  
 
Indien - net als bij de kinderopvang - wordt uitgegaan van vraagfinanciering is de keuze van ouders 
bepalend voor de geldstroom van de gemeente. Om de administratieve lasten te beperkten is het 
wenselijk om de gemeentesubsidie niet per gezin uit te keren, maar na subsidieverlening voorafgaand 
aan het subsidiejaar periodiek bij wijze van voorschot (bijvoorbeeld per kwartaal vooruit) aan de 
aanbieders. De ouders betalen aan de peuteropvangaanbieder dan direct het gereduceerde tarief. 
Achteraf vindt een verantwoording plaats van de gerealiseerde peuterplaatsen en ontvangen 
ouderbijdragen waarna subsidievaststelling plaats vind op basis van werkelijke gerealiseerde plaatsen 
en gefactureerde ouderbijdragen conform de vastgestelde tarieven. 
 
9.4 Stappenplan komende maanden 
Voor de verdere uitwerking dienen de komende maanden in ieder geval nog de volgende stappen te 
worden gezet: 
1. Bespreken resultaten en consequenties met aanbieders.   
2. Opstellen nieuwe subsidieverordening en/of beleidsregel en modelbeschikking.  
3. Uitwerken administratieve procedures voor de gemeente voor subsidieverlening en -vaststelling, 

inclusief de maatregelen om onterechte aanspraken op, of fraude met, gemeentelijke subsidie uit 
te sluiten en de wijze van subsidieverantwoording. 

4. Bestuurlijke besluitvorming. 
5. Afspraken maken met aanbieders over de planning en de communicatie met ouders.  
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BIJLAGE 1  Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag 
 

De gegevens in deze aanvraag op naam van de ouder/verzorger die geen inkomen heeft. 
 
Voorletters en achternaam :  
 

BurgerServicenummer (BSN)/Sofinummer :  
 

Straatnaam, huisnummer + toevoeging :  
 

Postcode en woonplaats :  
 

Gegevens kind 
U hoeft alleen de gegevens in te vullen van het kind dat gaat deelnemen aan peuteropvang 
 
Voorletters en achternaam : 
………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum : …………………………………………………………………………………………. 
__________________________________________________________________________ 
 
Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.1. 
van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. Dit verklaar ik door het 
bijgevoegde IB-60 formulier. (Dit formulier kunt u gratis aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543.) 
 
Tevens verklaar ik hierbij (maak uw keuze door het juiste vakje aan te kruisen): 
� in geval van 2 ouders/verzorgers, dat er sprake is van 1 ouder/verzorger met inkomen en de andere 

ouder/verzorger geen inkomen heeft en ook niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag op grond 
van de omschrijvingen in de bijlage (bijlage bij folder belastingdienst)  

� bij een alleenstaande ouder/verzorger dat er geen inkomen is en ik ook niet in aanmerking komt voor 
kinderopvangtoeslag op grond van de omschrijvingen in de bijlage (bijlage bij folder belastingdienst)10  

� op een andere wijze aan te tonen dat ik geen recht heb op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. Bewijsstukken bijvoegen. 

 
Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of 
ik/wij recht hebben op een gesubsidieerd tarief voor het peuterprogramma. Ik weet dat het onjuist invullen van 
dit formulier strafbaar is. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat mijn gegevens door de gemeente op juistheid 
worden gecontroleerd bij andere personen en instanties. Ik weet dat wijzigingen die het recht op een 
subsidiebijdrage kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de instelling waar de 
peuteropvang gevolgd wordt, onder overlegging van 
bewijsstukken. 
 
Handtekening:     Plaats en datum :  
 
……………......     ……………...... 

                                                
10

 U hebt bijstand en werk, uitkering als kunstenaar en volgt een traject gericht op arbeidsinschakeling (WWIK), u bent jonger dan 18 jaar 
hebt bijstand en studeert, u volgt een reïntegratietraject en hebt geen uitkering of werkgever, u volgt een inburgeringtraject op grond van 
de Wet inburgering, u volgt een reïntegratietraject via UWV of gemeente, of u bent student 
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Toelichting bij verklaring  
 
Kinderopvangtoeslag 
Een ouder die geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk, kan bij gebruik van peuteropvang in aanmerking komen 
voor ‘de gemeentelijke regeling’. De ouder dient middels de ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ en 
een IB-60 formulier aan de peuteropvang en aan gemeente te verklaren dat ze geen recht heeft op 
kinderopvangtoeslag. De gemeente geeft dan een subsidie de peuteropvang, zodat de betreffende ouder een 
lager tarief in rekening gebracht krijgt voor peuteropvang. 
 
Wat is kinderopvangtoeslag? 
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst. U komt in 
aanmerking voor kinderopvangtoeslag wanneer er sprake is van:  

• Twee werkende ouders/verzorgers in 1 gezin, of ouders/verzorgers die een studie of traject volgen; 

• Een alleenstaande ouder/verzorger die werkt, of een studie of traject volgt. 

• Een gemeentelijke doelgroep waar een of beide ouder(s)/verzorger(s) onder vallen, bijvoorbeeld: 
inburgeringcursus of sociaal/medische indicatie. 

 
Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de belastingdienst via www.toeslagen.nl Hier kunt u ook een 
proefberekening maken. 
 
Tegemoetkoming voor ouder(s)/verzorger(s) met een eigen onderneming 
Zelfstandig ondernemers komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag volgens de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. Ook de ouder, die zonder enige vergoeding arbeid verricht in de 
onderneming 
van de partner in de zin van art. 3.78 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dit artikel gaat over de 
meewerkaftrek, die geldt als de partner meer dan 525 uur per jaar meewerkt. 
Als de man dus een onderneming heeft en de vrouw (of andersom) minimaal 525 uur per jaar meewerkt, 
voldoen ze beiden aan de criteria voor de Wet Kinderopvang, hebben ze dus recht op een tegemoetkoming 
van de belastingdienst en kan er dus geen gebruikgemaakt worden van de ‘gemeentelijke regeling’. 
 
Hoe kom ik in aanmerking voor ‘de gemeentelijke regeling’? 
Een ouder/verzorger dient aan te tonen dat er geen recht is op de kinderopvangtoeslag. Daarvan is 
bijvoorbeeld sprake als u niet allebei een inkomen heeft. U kunt dit op een aantal manieren aantonen. Het 
meest eenvoudige is om een inkomensverklaring IB60 aan te vragen bij de Belastingdienst. Voorwaarde 
hiervoor is wel dat u een belastingaangifte ingediend heeft.  
 
Wat is een Inkomensverklaring IB60? 
Een inkomensverklaring IB60 is in feite bedoeld om andere (overheids)instanties, die geen inzage hebben in de  
inkomensgegevens van burgers, te informeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woonstichting die graag wil 
weten hoeveel inkomen iemand heeft om vast te kunnen stellen of iemand voor een bepaalde huurwoning in 
aanmerking komt. Indien een belastingplichtige een beroep doet op een dergelijke inkomensafhankelijke 
regeling van een (overheids)instantie dan wenst zij een overzicht waarop de inkomensgegevens van de 
belastingplichtige staat. Hij kan zich in dit geval wenden tot de Belastingdienst met het verzoek een 
inkomensverklaring IB60 te ontvangen. 
 
De verklaring moet aangevraagd worden voor de ouder die geen inkomen heeft, maar deze moet dus wel, 
eventueel via de partner, een aangifte ingediend hebben. 

 


