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Aan: Ministerie van OCW 
 t.a.v. dhr. A. Slob 

Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 

 
 
 
Zoetermeer, 28 oktober 2020 
 
 
Betreft: Subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s Voorschoolse Educatie 
 
 
Geachte heer Slob, 
 
De brancheorganisaties voor Voorschoolse Educatie/peuteropvang – Sociaal Werk Nederland, 
Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijk Kinderopvang- verzoeken u 
een tweede aanvraagtermijn open te stellen voor de Subsidieregeling Inhaal- en 
Ondersteuningsprogramma’s VE. 
 
In de subsidieregeling is slechts voorzien in één aanvraagtermijn van twee weken, waarbij voor 
maximaal vier schoolvakantieweken in 2020 subsidie kon worden aangevraagd. De achterliggende 
gedachte hiervan was dat peuters anderhalf jaar gebruik maken van VE peuteropvang. 
Inhaalprogramma’s zouden daarom alleen nodig zijn in de schoolvakanties van 2020.  
 
Helaas is de subsidie onderbenut. Er is iets minder dan 2 miljoen euro aangevraagd van het 
beschikbare budget van 7 miljoen euro. Bijna 3700 peuters hebben gebruik gemaakt van de regeling 
(bijlage 1).  
 
Deze onderbenutting is deels veroorzaakt door het korte tijdsbestek tussen de bekendmaking van de 
subsidieregeling en de timing van de aanvraagtermijn én door de korte aanvraagtermijn van twee 
weken. Daarnaast was de ondergrens van minimaal vijf doelgroeppeuters een struikelblok in kleine 
kernen, waardoor daar weinig aanbod is georganiseerd.  
 
 
Subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s VE 
In het voorjaar 2020 is door uw ministerie een subsidieregeling ontwikkeld voor een extra aanbod 
voor doelgroeppeuters in de schoolvakanties van 2020. Achterliggende gedachte was dat peuters 
met een VVE-indicatie vanwege de Coronamaatregelen een aantal maanden geen gebruik hadden 
kunnen maken van de VE-peuteropvang. Door hen in de schoolvakanties extra 
ontwikkelingsstimulering te bieden, kon het verder oplopen van achterstanden worden voorkomen. 
De aanvraagprocedure was eenvoudig en bracht weinig administratieve lasten met zich mee. Dat 
werd door ons zeer gewaardeerd. 
 
Wij zijn als branchepartijen nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de subsidie regeling. 
Onder onze leden is gepolst of ze gebruik zouden maken van een dergelijke subsidie en wat hun 
verwachting was van het gebruik door ouders. De reacties waren positief, ondanks praktische 
knelpunten zoals personeelstekort en de korte voorbereidingstijd. Uit een recente rondvraag bleek 
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dat organisaties met name vanwege deze praktische obstakels geen subsidie hebben aangevraagd, 
maar daar bij een tweede aanvraagtermijn wel gebruik van zouden maken.  
 
Hieronder lichten wij ons verzoek nader toe.  
 
Kort tijdsbestek 
De subsidieregeling is bekend gemaakt op 4 juni jl. De aanvraagtermijn liep van 15 tot en met 28 juni.  
Dat was voor de meeste organisaties een zeer krappe termijn,  te meer omdat in diezelfde periode 
de branche nog volop bezig was met de herstart na de door de overheid opgelegde sluiting en alle 
energie werd gericht op het terughalen van de peuters in de VE.  
Bij een tweede aanvraagronde zouden wij dan ook pleiten voor een langere aanvraagtermijn en een 
langere aanloop tussen de bekendmaking en openstelling van de regeling.  
 
 
Positieve ervaringen en mogelijkheid van een tweede tranche 
Uit een onlangs uitgezette peiling onder onze leden is gebleken dat daar waar het vakantie-aanbod 
tot stand is gekomen, men enthousiast is. De VE-professionals zagen positieve effecten bij de 
kinderen en de ouders waren blij met het extra aanbod.   
In deze peiling hebben we eveneens gepolst hoe onze leden aankijken tegen de eventuele 
mogelijkheid een extra aanbod te doen in de schoolvakanties van 2021, tot en met de 
zomervakantie. Het merendeel van de respondenten is daarover positief, mede op basis van de 
ervaringen van andere kinderopvangorganisaties tot nu toe. Organisaties die geen gebruik hebben 
gemaakt van de eerste tranche vanwege de korte aanvraag- en voorbereidingstermijn, overbelasting 
van de organisatie, verwacht personeelsgebrek of de inschatting dat er onvoldoende interesse bij de 
ouders zou zijn, geven aan nu wel te willen aanvragen. 
  
Wij zien een grote meerwaarde als die mogelijkheid zou worden geboden. Kinderen die in het 
voorjaar van 2020 startten met de VE en door de Coronacrisis een aantal maanden aanbod gemist 
hebben, blijven er tot het najaar van 2021 gebruik van maken. Het belang van kansengelijkheid en 
een goede start in de basisschool is evident; een extra aanbod in de schoolvakanties kan daar zeker 
aan bijdragen. Het biedt een compensatie voor de discontinuïteit in het gebruik van de VE als gevolg 
van COVID-19.  
 
 
Discontinuïteit in gebruik heeft meerdere oorzaken 
Die discontinuïteit in het VE-aanbod is niet uitsluitend te wijten aan de Coronamaatregelen in het 
voorjaar. Bij de heropening zagen we bij veel ouders een aarzeling om hun kind weer naar de 
peuteropvang te brengen. De branche heeft er veel tijd en energie in gestoken om het vertrouwen te 
winnen en de kinderen weer terug te halen. Er is nu nog steeds sprake van discontinuïteit doordat in 
het gezin sprake is van Corona-klachten bij de ouders, broertjes en zusjes of bij het kind zelf. 
Recentelijk is ook de personele bezetting een knelpunt geworden: positief geteste pedagogisch 
medewerkers en quarantainemaatregelen voor hun directe collega’s leiden in een aantal situaties tot 
tijdelijke sluiting van de VE-locaties. Gezien de huidige ontwikkeling van het aantal besmettingen in 
Nederland verwachten we helaas niet meer stabiliteit op korte termijn.  
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Verzoek 
We concluderen dat de aanleiding voor de subsidieregeling voor inhaalprogramma’s en de 
overwegingen van uw ministerie daarin, onverminderd van kracht zijn. We willen alle kinderen 
optimale kansen bieden. Extra aanbod is niet alleen van groot belang voor de kinderen in de 
basisschool-leeftijd, maar ook voor de peuters met een doelgroep-indicatie.  
 
Ons verzoek aan u is tweeledig: 
- een tweede aanvraagtermijn open te stellen op korte termijn, zodat een extra 

vakantieaanbod georganiseerd kan worden tot en met de zomervakantie 2021; 
- de subsidiebepaling dat er minimaal 5 peuters moeten deelnemen, te laten vervallen. 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht ons verzoek een nadere 
toelichting nodig hebben, dan zijn wij daartoe graag bereid. We zien uit naar uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

               

 

Felix Rottenberg   Eric van der Burg   Monique Vreeburg 

Voorzitter BK    Voorzitter SWN    Voorzitter a.i. BMK 

  

 

 

 

Bijlage 1 Aanvragen subsidieregeling Inhaal en Ondersteuningsprogramma’s VE  
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Bijlage 1  Aanvragen subsidieregeling Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s VE 

 

Aantal registraties 151 

Aantal aanvragen 312 

Aantal registraties zonder aanvraag 17 

    

Totaal aangevraagd bedrag € 1.960.734,00 

Totaal budget €         7.000.000,00  

Overschot €         5.039.266,00  

Gemiddeld subsidie per kindercentrum € 6.288,19 

    

Totaal aantal peuters 3676 

Gemiddeld aantal VE peuter per aanvraag 12 

Gemiddeld aantal uren per programma 14 

Gemiddeld aantal weken per programma 3 

 

Bron: DUS-i 
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