
 
 
 
 
Betreft: veranderingen op de peutercentra na de zomervakantie 
 
 
 
Beste ouders en andere belangstellenden, 
 

 
Spelenderwijs Kind & Co, Spelenderwijs Ludens en Spelenderwijs Samen bieden Voorschoolse 
Educatie aan peuters met een VE-indicatie door het consultatiebureau. Ook kinderen zonder indicatie 
maken gebruik van dit aanbod. Per 1 augustus gaat er het nodige veranderen. Als gevolg van een 
wettelijke verandering gaat het aantal uren dat kinderen tussen 2,5 en 4 jaar gebruik kunnen maken 
van de voorschool omhoog van 10 uur naar 16 uur per week. Hiervoor is gekozen omdat uit diverse 
onderzoeken blijkt dat de effectiviteit van de voorschool groter is als er méér uren per week 
deelgenomen wordt. Wij willen jullie middels deze brief informeren wat de stand van zaken is en wat 
er in het proces van 10 u naar 16 u de komende tijd gaat gebeuren. 
 
 
De uitgangspunten  
 
Traject 1 heden tot 31 augustus  

• Per 1 augustus 2020 hebben wij de wettelijke opdracht om de Voorschoolse Educatie uit te 
breiden naar 16 uur per week.  

• Maandag 31 augustus, na de zomervakantie, starten wij met het aanbieden van 16 uur.  

• Er wordt gesproken over 2 modellen om 16 u aan te bieden: 4 u of 5.33 u (5 u en 20 min) per 
dagdeel.  

 
Traject 2 heden tot 31 december  
Naast de uitbreiding van het aantal VE-uren wordt er ook nog gekeken of het aantal peutercentra, in 
het kader van een juiste bedrijfsvoering en bereik, toereikend is en/of dat er samengevoegd of 
gecombineerd gaat worden. Op dit moment worden hiervoor wijkplannen ontwikkeld. Uiteraard gaan 
de bestuurders van SAMEN Kinderopvang, Kind & Co en Ludens, bij een voornemen tot wijziging in 
een wijk, in gesprek met de gemeente en de scholen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de 
belangen van de scholen, wat belangrijk is voor de wijken, de doelstellingen van de gemeente en de 
kansen en uitdagingen waar wij als aanbieders mee te maken hebben. Dit tweede traject zal worden 
voltooid op 1 januari 2021. 
 

 

Wijziging openingstijden 

Om 16 uur te kunnen aanbieden aan kinderen met een indicatie worden de dagdelen langer. Ook de 

kinderen zonder indicatie gaan gebruik maken van deze verlengde dagdelen. Door deze 

veranderingen wijzigen ook de openingstijden. 

 

Er zijn twee variaties: 

1. Dagdelen van 5 uur en 20 minuten. Kinderen met een indicatie komen drie keer per week 
2. Dagdelen van 4 uur. Kinderen met een indicatie komen vier keer per week. 

Bij beide variaties komen kinderen zonder indicatie 1 keer per week. Afhankelijk of er plaats is op de 
groep zijn ook deze kinderen vaker welkom. 
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Wij hebben gekozen voor het standaardmodel van 5 uur en 20 minuten per dag, zodat er ’s middags 
eventueel een BSO in het lokaal kan. Het aantal dagen dat het peutercentrum is geopend is 
afhankelijk van het aantal kinderen. Op een aantal peutercentra is gekozen voor 4 uur per dagdeel, 
omdat op die locaties geen BSO in het lokaal zit en we een groot aantal kinderen hebben, zodat we 
ook op de middagen open moeten zijn. 

 

De ouderbijdrage 

A.   Voor kinderen die een indicatie hebben 
Op dit moment gaan kinderen met een indicatie 10 uur per week naar het peutercentrum. Na de 
zomervakantie wordt dit 16 uur per week.  
 
Geen extra kosten! 
De gemeente betaalt deze 6 extra uren (boven de tien uur per week). De kosten blijven hetzelfde 
en gaan dus niet omhoog. Dit geldt ook voor de ouders die kinderopvangtoeslag krijgen. 

Echter dit geldt alleen als de ouders een contract van 16 uur bij ons gaan afnemen. Ook de U-

pas korting, 3 uur gratis, is alleen geldig bij een contract van 16 uur. 

 

U-Pas? 

Het kind gaat nu 10 uur naar het peutercentrum, de ouder betaalt 7 uur.  

Na de zomervakantie hebben ouders een contract van 16 uur en betalen dan nog steeds 7 

uur 

 

Geen U-Pas? 

Het kind gaat nu 10 uur naar het peutercentrum, de ouders betalen 10 uur 

Na de zomervakantie hebben ouders een contract van 16 uur en betalen dan nog steeds 10 

uur 

 

B.   Voor kinderen die geen indicatie hebben 
 
Geen recht op kinderopvangtoeslag (KOT) 

De gemeente blijft voor maximaal 5 uur per week een toeslag betalen. Doordat wij de dagdelen 

langer maken, kunnen kinderen na de zomervakantie 1 dagdeel per week naar het 

peutercentrum.  

 

Dagdeel van 5 uur en 20 minuten 

De kosten blijven hetzelfde, de ouders betalen voor 5 uur een eigen bijdrage afhankelijk van het 

inkomen. Er is een mogelijkheid (als er plaats is op de groep) om extra uren of dagdelen af te 

nemen, maar daarvoor krijgen de ouders geen toeslag van de gemeente. De kosten zijn dan 

€8,25 per uur. 

 

Dagdeel van 4 uur 

De ouders gaan voor 4 uur per week een eigen bijdrage naar inkomen betalen indien het kind 1 

dagdeel komt. Omdat een dagdeel nu 4 uur is en de gemeente voor een maximum van 5 uur per 

week een toeslag betaalt, bekijken wij een eventuele mogelijkheid om 1x per maand een extra 

dagdeel aan te bieden. Dit is afhankelijk van beleid van de gemeente Utrecht en of er plaats is op 

de groep. Mochten ouders gebruik willen maken dan kunnen ze dit aangeven bij de pedagogisch 

medewerkers. Mocht een extra dagdeel mogelijk zijn, dan betalen de ouders voor 5 uur per week 

een eigen bijdrage. 

 

 

  



Recht op Kinderopvangtoeslag 

Het kind gaat nu 2 of meer dagdelen naar het peutercentrum. Na de zomervakantie mag hij/zij 1 of 

meer verlengde dagdelen komen, afhankelijk van de wensen en mogelijkheden m.b.t. de 

kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen bij de pedagogisch medewerkers aangeven of ze meer dan 

1 dagdeel gebruik willen maken van de voorschool. Het is afhankelijk van de plaats op een groep 

of wij u meer dan 1 dagdeel kunnen aanbieden.  

 

Communicatie naar de ouders  

Op dinsdag 26 mei heeft de Gemeente een nieuwsbericht op de website geplaatst over de 

verandering van 10 naar 16 uur. Daarnaast hebben zij een animatie en flyer ontwikkeld voor nieuwe 

ouders (zie bijgaand). Op donderdag 28 mei heeft Spelenderwijs haar klanten geïnformeerd met een 

brief over het 16 uur VE-aanbod (in het verlengde van de informatie van de Gemeente); wat kunnen 

de ouders van ons verwachten en wat wordt het tijdpad. Wat betekent het aanbod van 16 uur voor 

hun kind? Wat zijn de kosten? Op 12 juni zijn de ouders geïnformeerd middels een brief over de 

openingstijden en mogelijkheden op het peutercentrum waar hun kind naartoe gaat of zal gaan. Op dit 

moment vindt er een inventarisatie plaats per locatie. Ouders hebben adviesrecht via 

oudercommissies en ouderraadplegingen op de nieuwe openingstijden. Het is ons streven om voor 

iedere locatie zo snel mogelijk de indeling van de kinderen vanaf 31 augustus rond te hebben. 

 

Nieuw contract 

Omdat wij voor alle peutercentra een nieuwe groepsindeling moeten maken krijgen alle ouders een 

nieuw contract. Na de inventarisatie van hun wensen in juni sturen wij hen in de eerste helft van juli 

een nieuw contract voor de dagdelen na de zomervakantie. 

 

Deze brief is een aanvulling op de informatie die u mondeling verneemt van de managers en de 

zorgconsulenten. We proberen jullie als onze samenwerkingspartners zoveel mogelijk mee te nemen 

in de stappen die wij zetten richting de overgang naar 16 uur. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn 

zullen we jullie weer informeren. Mochten jullie verder nog vragen hebben, schroom dan niet om 

contact te leggen met de betreffende manager.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Directie en management, 

Spelenderwijs Kind & Co, Spelenderwijs Ludens en Spelenderwijs Samen 


