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Veranderingen in de peuterspeelzaal
Peuterspeelzalen moeten gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die
gelden voor kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk die op 1 januari 2018
ingaat. Ouders met een kind op de peuterspeelzaal krijgen bovendien
recht op kinderopvangtoeslag.
Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

WIJZIGINGEN Kwaliteitseisen
Onze peuterspeelzalen krijgen per 1 januari 2018 op drie gebieden te maken met nieuwe
kwaliteitseisen:

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle
peuterspeelzalen gaan voldoen
aan de kwaliteitseisen die gelden
voor kinderdagverblijven.
Vanaf dan spreken we niet meer van
peuterspeelzalen maar van peuteropvang.

Geen vrijwilligers meer in plaats van beroepskrachten
Instellingen mogen vrijwilligers niet meer meetellen als beroepskracht voor de beroepkrachtkind-ratio. Vrijwilligers mogen wel als extra hulp worden ingezet naast beroepskrachten.
Dit geldt natuurlijk al jaren voor het kinderdagverblijf en de bso en vanaf 1 januari 2018
ook voor de peuterspeelzaal.
Bij 2Samen werken we in alle bovengenoemde opvangvormen enkel met gediplomeerde
medewerkers. Op dit punt voldoen we dus nu al aan de nieuwe wet.

3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte per kind
Ook gaan er strengere eisen gelden voor de binnen- en buitenruimte. Zo gaat er een minimaal
aantal vierkante meters per kind gelden en moet de buitenruimte grenzen aan het kindercentrum.

Alle ouders met een kind op de peuteropvang
(peuterspeelzaal) krijgen recht op toeslag,
óók ouders die niet werken of studeren.
Meer hierover lees je op de achterzijde
van dit infoblad.

Bij 2Samen voldoen alle peuterspeelzalen al aan deze eis.

Wijzigingen IKK
Ook peuterspeelzalen moeten gaan voldoen aan alle nieuwe eisen vanuit
de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Om een paar zaken te noemen:

•
•
•
•

Elk kind krijgt een eigen mentor
De risico-inventarisatie verandert
Pedagogisch medewerkers krijgen een wettelijk recht op coaching
Het taalniveau van medewerkers moet omhoog

Aan veel eisen vanuit de wet IKK voldoen wij al. Op sommige punten moet ons beleid
worden aangescherpt. Voor meer informatie, raadpleeg het infoblad ‘Wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang’.

WIJZIGINGEN financiering
Het is belangrijk dat álle kinderen al vroeg beginnen met leren en ontdekken, niet alleen de
kinderen van ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat ze werken of studeren.
Daarom betalen gemeentes mee in de peuteropvang-kosten van ouders die geen recht hebben
op kinderopvangtoeslag.
Elke gemeente pakt dit anders aan.

Gemeente Den Haag
Naast KOT (kinderopvangtoeslag)
krijgen we in 2018 te maken met GPT:
Gemeentelijke Peuter Toeslag.
Kinderen met (een risico op) een taal- of

Recht op minimaal 240 uur voor ieder kind

Alle Haagse peuters mogen deelnemen aan een voorschools aanbod. Ouders ontvangen hiervoor
een inkomensafhankelijke bijdrage die is gebaseerd op de tabel van de kinderopvangtoeslag.

•

Ouders die een beroep kunnen doen op kinderopvangtoeslag (KOT) komen vanaf 1 januari
2018 óók voor peuteropvang (de peuterspeelzaal) in aanmerking voor KOT. Zij vragen deze
toeslag ‘gewoon’ aan bij de Belastingdienst, zoals dat nu ook geldt voor dagopvang en bso
(via toeslagen.nl).

•

Ouders die géén beroep kunnen doen op KOT omdat ze niet werken of studeren, kunnen via
ons een aanvraag doen voor een bijdrage via de gemeente. Deze toeslag noemen we GPT:
de Gemeentelijke Peuter Toeslag. De gemeente betaalt mee aan 240 uur peuteropvang
per jaar, wat neerkomt op 6 uur per week (2 ochtenden) gedurende 40 weken.

onderwijsachterstand hebben extra baat bij
een voorschoolse voorziening. Het doel is

Om voor GPT in aanmerking te komen moeten ouders bij ons een inkomstenverklaring
indienen, aan de hand waarvan wij hun inkomensafhankelijke bijdrage kunnen vaststellen;
deze inkomensverklaring kunnen zij downloaden via mijnbelastingdienst.nl. Daarnaast
moeten zij verklaren dat zij geen recht hebben op KOT.

om bij deze groep de achterstand te
voorkomen, verkleinen of weg te nemen.
Daarom stelt de gemeente Den Haag voor
deze groep kinderen extra geld beschikbaar.

LET OP: deze toeslag is alleen voor peuters van 2,5 tot 4 jaar!

•

Kinderen met een Ooievaarspas* mogen gratis gebruik maken van de peuteropvang.
Hoe het voor deze groep ouders is geregeld, lees je op 2samen.nl/peuteropvang.

Aanvullend recht op nog eens 240 uur voor VVE-peuters

Kinderen met (een risico op) een taal- of onderwijsachterstand, hebben extra baat bij een
voorschoolse voorziening. Deze groep kinderen mag daarom jaarlijks extra gebruik maken van een
voorziening met VVE-kwaliteit (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Voor kinderen met een
VVE-indicatie via het Centrum Jeugd & Gezin (CJG), betaalt de gemeente mee aan 480 uur
peuteropvang per jaar in een peuteropvang met VVE-kwaliteit. Dit komt neer op 12 uur per
week (4 ochtenden of middagen) gedurende 40 weken per jaar.
LET OP: deze toeslag is alleen voor peuters van 2,5 tot 4 jaar!
*

De Ooievaarspas geeft korting op sport, cultuur, contributie, lidmaatschap en entree. De Ooievaarspas is er voor inwoners
van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk, met een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm.

Gemeente Westland
De gemeente Westland subsidieert een aantal peuterspeelzalen. Deze peuterspeelzalen bieden
vervolgens gesubsidieerde plekken (al dan niet VVE) aan ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag.
Momenteel zijn wij in gesprek met de Gemeente Westland om hiervoor in aanmerking te komen.
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Meer weten?
Raadpleeg 2samen.nl/peuteropvang,
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veranderingenkinderopvang.nl en/of toeslagen.nl.

