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Argumenten 

1.1 De raad heeft eind 2010 de notitie ‘Invoering van 

de Wet OKE. …' vastgesteld. Hierin staat het beleid voor 

de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) tot 

1 augustus 2014 geformuleerd. VVE richt zich op 

peuters met een taalachterstand. Door VVE kunnen 

kinderen op een speelse manier hun achterstand 

inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de 

basisschool. 

1.2 Hetwas de bedoeling dat de VVE-periode op 

1januari 2015 zou eindigen, maar deze periode is van 

rijkswege verlengd tot 1 januari 2017. In overleg met alle 

kinderopvangvoorzieningen in deze gemeente is daarom 

besloten om het VVE-beleid, zoals vermeld staat in de 

hierboven genoemde notitie, in het jaar 2015 e.v. 

ongewijzigd voort te zetten. 

In bovengenoemde notitie is bepaald dat VVE door de 

stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente zou 

worden uitgevoerd. Per 1 augustus 2015 is de 

exploitatiesubsidie aan deze stichting stopgezet. 

(De stichting Kindcentrum Triangel is de rechts- 

opvolger van de stichting Peuterspeelzalen Hof van 

Twente.) Daarnaast hebben de overige kinderopvang- 

voorzieningen in deze gemeente ons verzocht dat zij 

ook graag VVE aan de peuters willen aanbieden en 

een bijdrage willen ontvangen. 

1.3 Wij hebben voor het jaar 2015 met de stichting 

Kindcentrum Triangel, en de overige kinderopvang- 

voorzieningen in goed overleg een aantal afspraken 

gemaakt. Hierdoor werd gewaarborgd dat VVE ook in 

2015 aangeboden werd. Ook is toen afgesproken dat 

per 1 januari 2016 er een verordening voor VVE komt 

voor alle kinderopvangvoorzieningen in de gemeente. 



1.4 De Verordening Bijdrage Voor- en vroeg- 

schoolse educatie aan kinderopvanginstellingen 

Hof van Twente 2016 is in overleg met de 

betrokkenen tot stand gekomen. Over deze 

verordening hebben wij overleg gevoerd met alle 

kinderopvangvoorzieningen. Tevens is overleg 

gevoerd met de toezichthouder JGZ. Zij stemmen in 

met de voorliggende verordening. 

1.5 Ook voor het jaar 2016 ontvangen wij voor de 

uitvoering van VVE bij de voorschoolse voorzieningen 

een doeluitkering van de rijksoverheid. Deze rijks- 

bijdrage wordt volledig ingezet voor VVE. De staats- 

secretaris van Onderwijs is voornemens om per 

1 januari 2017 het VVE-beleid aan te passen. Hierbij 

wordt ook gekeken naar de hoogte van de bijdrage aan 

de gemeente Hof van Twente. Op dit moment is niet 

bekend wat dit voor gevolgen heeft voor beleid na 

1 januari 2017. 

Risico’s 

Aan de huidige verordening voor 2016 zijn geen risico’s 

verbonden. 

Alternatieven 

Er zijn geen alternatieven. 

Uitvoering 

De aanvragen van de kinderopvangvoorzieningen voor 

VVE zullen door ons getoetst worden aan de hand van 

de vastgestelde verordening. Op basis hiervan zal door 

ons een besluit worden genomen of er een bijdrage 

wordt verleend. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

etaris, de burgemeester, 
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