
Veelgestelde vragen urenuitbreiding voorschoolse educatie 
 

Tijdens de regiobijeenkomsten urenuitbreiding voorschoolse educatie (VE) was er veel ruimte voor 

vragen van deelnemers. De meeste vragen hadden betrekking op de volgende onderwerpen: bereik 

en daadwerkelijk gebruik ve-uren; aanbod voor reguliere peuters; besteding middelen door 

gemeenten; indeling dagdelen; personele vraagstukken en gemeentelijke kaders. 

 

Hieronder staan de veelgestelde vragen en antwoorden.  

 

Wat doe je als ouders geen 16 uur willen afnemen? 

Ouders zijn niet verplicht om 16 uur af te nemen. De algehele verwachting is dat dit probleem 

voornamelijk bij de ‘zittende’ ouders optreedt, dus de ouders die de oude situatie gewend zijn en die 

nu overgaan op 16 uur. Ouders wier kinderen in het nieuwe systeem instromen en het oude niet 

kennen zullen naar verwachting weinig bezwaren hebben. 

 

Wat te doen als ouders hun peuter bijvoorbeeld maar 13 uur per week brengen, dus niet de 16 uur 

waar ze recht op hebben (no show)? 

Als ouders hun peuter niet de volle 16 uur per week brengen, kun je ze niet verplichten; peuters 

hebben geen leerplicht. Wel is het goed om samen met de gemeente te kijken waarom ouders dat 

doen, en hoe je er samen voor kan zorgen dat ouders wel gebruikmaken van de volle 16 uur. Ga met 

ouders in gesprek. 

De gemeente moet voor een aanbod zorgen dat 960 uur VE voor doelgroeppeuters tussen de 2,5 – 4 

jaar mogelijk maakt. De gemeente is niet verplicht ervoor te zorgen dat iedere peuter die 960 uur 

daadwerkelijk afneemt. 

 

Hoe rekent de gemeente af met aanbieders bij no-show? 

De meeste gemeenten rekenen met “geld-volgt-kind”. Bij no-show kan de gemeente in principe 

achteraf geld terugvragen van de aanbieder, als de gemeente stelt dat de aanbieder niet het aantal 

uur VE heeft geboden waarvoor hij subsidie heeft ontvangen. De gemeente kan dus afrekenen op 

daadwerkelijk gebruik. 

 

Welk aanbod is er voor reguliere peuters? 

Het aanbod voor reguliere peuters en of dit verschilt van het aanbod voor doelgroeppeuters is 

afhankelijk van het gemeentelijk beleid. Voorbeelden van varianten vind je in de Handreiking 

uitbreiding uren VE en in de presentatie van Ed Buitenhek. 

 

Wanneer beschikken gemeenten over de extra middelen? 

Gemeenten ontvangen per januari 2020 geld voor de urenuitbreiding-VE; ook als de gemeente nog 

niet per 1-1-2020 overgaat op een aanbod van 16 uur. Gebruik het geld bijvoorbeeld ook voor een 

goede voorbereiding. 

 

Mag de gemeente de extra financiële middelen voor 2020 meenemen naar 2021? 

Dat mag. Binnen de periode van vier jaar (2020 t/m 2023) mag niet-uitgegeven geld doorgeschoven 

worden naar het volgende jaar. 

 

Hoe realiseer je 16 uur VE-aanbod in kleine kernen? 

In kleine kernen is het extra lastig om een uitgebreid VE-aanbod met langere en/of meer dagdelen te 



realiseren. Het is in feite een uitzonderlijke situatie die om maatwerkafspraken vraagt. Neem in je 

afspraken met de gemeente een maatwerkclausule op.  

 

Bij dagdelen van 6 uur per dag: hoe lossen we het knelpunt op met IKK-eis rond 3-uursregeling en 

met Arbowet inzake pauze na 5,5 uur? 

Het VE-aanbod van maximaal 6 uur per dag is een bovengrens; kies je voor 6 uur VE op een dag, dan 

kom je inderdaad in de knel met de 3-uursregeling (IKK-eis) en de Arbowet. Het is dus niet handig om 

6 uur per dag als VE-aanbod aan te merken. Kies voor 5,5 of 5 uur. 

 

Bij dagdelen van 6 uur per dag: hoe verhoudt zich dat tot de behoefte van ouders die hele-dag-

opvang van 11 uur per dag afnemen? 

Dit staat elkaar niet in de weg. Een kind kan de hele dag komen, maar maximaal 6 uur van die dag 

mag als VE aanbod aangemerkt worden. 

 

Wat doe je als je als aanbieder geen dagdelen in de middag kunt aanbieden omdat de ruimte in de 

middag gebruikt wordt door de bso? 

Die combinatie kan dan dus niet; je moet dan een andere dagdeelindeling bedenken of een van de 

partijen moet verhuizen naar een andere ruimte. 

 

Wat geldt voor cao-toepassing (4-uursgrens)? 

De werkingssfeer van de cao Sociaal Werk geldt nu voor aanbod ‘minder dan 4 uur aaneengesloten’. 

Op landelijk niveau verkennen de Cao-partijen of er overeenstemming bereikt kan worden over een 

‘sociaal plan’ voor de overstap. 

 

Er is nog geen duidelijkheid over het gemeentelijk kader; wat moet ik als aanbieder doen? 

Ga zelf in gesprek met de gemeente; signaleer knelpunten en draag mogelijke oplossingen aan. 

Probeer zoveel mogelijk ruimte te krijgen voor je eigen invulling. Bij het gesprek met de gemeente is 

het goed om je bewust te zijn van de prioriteiten die de gemeente heeft bij het opstellen van het 

gemeentelijk kader. 

 

Wie bepaalt de startleeftijd (2 of 2,5 jaar)? 

Wettelijk is vastgelegd dat de urennorm van 960 uur telt vanaf 2,5-jaar. Gemeenten kunnen ervoor 

kiezen om een VE-aanbod voor kinderen vanaf 2 jaar aan te bieden, maar voor peuters jonger dan 

2,5 jaar telt dit niet mee voor de urennorm. 

 

Wat als een kind pas op 3-jarige leeftijd instroomt? Moet het dan alsnog tot zijn 4e verjaardag die 

960 uur VE krijgen? 

Nee. Als gemeente (en indirect als aanbieder van VE) ben je alleen verplicht om een aanbod te 

realiseren voor 960 uur VE voor doelgroeppeuters vanaf 2,5 jaar. Peuters die later instromen, en dus 

later gebruik maken van dit aanbod, hoeven de ontbrekende uren niet in te halen. 

 

Welke activiteiten vallen onder de 16 uur (effectieve leertijd)? Denk aan inloop voor ouders, 

lunchen, brengen haalmomenten. 

Eten met de kinderen kan prima onder je VE-aanbod vallen, als je in je pedagogisch plan goed 

omschrijft hoe je dat benut voor ontwikkelingsgericht werken. Dat geldt ook voor de 

inloopmomenten met ouders. Uiteindelijk zal de GGD-inspecteur beoordelen welke ‘opvangtijd’ 

onder VE-aanbod gerekend mag worden. 

 



Meer informatie nodig? 

Als je nog vragen hebt, vind je meer informatie op de websites van: 

www.maatschappelijkekinderopvang.nl  

www.sociaalwerk.nl  

www.kinderopvang.nl  

www.goab.eu  

 

Daar vind je ook de twee Handreikingen over de urenuitbreiding en de presentatie van Buitenhek 

Management & Consult (voorlichtingsbijeenkomsten in juni en oktober 2019). 

 

Je kunt je vraag ook stellen bij de helpdesk van de brancheorganisaties via  

info@maatschappelijkekinderopvang.nl 

informatie@kinderopvang.nl  en 

info@sociaalwerk.nl  
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