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[KIJK (wat gaan we doen?)]
Per 1 januari verdwijnt het verschil tussen de peuterspeelzaal en de peuteropvang op het kinderdagverblijf.
Voor beide voorzieningen gelden voortaan dezelfde regels en aanpak. Ook de kwaliteitseisen zijn vanaf 2018
hoger en voor alle peutervoorzieningen hetzelfde.
De nieuwe peutervoorziening is er voor alle peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. Alle door de gemeente
gesubsidieerde peutervoorzieningen bieden hier voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het aantal uren voor
iedere peuter is verhoogd naar 11 uur per week. Voor peuters met een indicatie van het consultatiebureau is
dit 16,5 uur, waarvan 5,5 uur gratis is. De dagdelen op de peutervoorziening bedragen voortaan 5,5 uur. Alle
ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage.
[WANT (waarom gaan we dit doen?)]
Per 1 januari 2018 gaat de Wet Harmonisatie en Peuterspeelzaalwerk in. Door deze wet verdwijnt het verschil
tussen de peuterspeelzaal en de peuteropvang op het kinderdagverblijf. Op alle peutervoorzieningen die door
de gemeente gesubsidieerd zijn, zijn de regelingen en aanpak voortaan gelijk voor alle kinderen en ouders.
Iedere peuter in Tilburg krijgt zo gelijke kansen op een goede toekomst. Alle peuters, met of zonder een
indicatie en met hun verschillende achtergronden, kunnen zo met elkaar spelen en leren.
De gemeente Tilburg grijpt de wetsverandering ook aan om de kwaliteit van de peutervoorzieningen verder te
verbeteren, zodat kinderen er al voor de basisschool kunnen beginnen met spelend leren. De VVE voor alle
peuters zorgt voor een brede ontwikkeling van de peuters en kan eventuele leer- en ontwikkelachterstanden
op latere leeftijd voorkomen. De uitbreiding van de VVE-uren zorgt ervoor dat alle peuters zichzelf en hun
talenten maximaal kunnen ontwikkelen in een leer- en speelrijke omgeving. Zo kunnen alle peuters een goede
start maken op de basisschool.
DUS (wat betekent dit voor u?)
Vanaf 2018 kan uw peuter vanaf 2,5 jaar minimaal 2 x 5,5 uur per week naar de peutervoorziening van uw
keuze. Uw peuter speelt en leert daar met andere peuters, met diverse achtergronden. Peuters met een
indicatie van het consultatiebureau, gaan minimaal 3 x 5,5 uur naar de peutervoorziening. Zij krijgen de laatste
5,5 uur gratis.
Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de
Belastingdienst. Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen, betaalt de gemeente een vergoeding aan
de peutervoorziening. Beide groepen ouders betalen eenzelfde inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Voor sommige ouders kan de bijdrage, door de veranderingen, in 2018 hoger uitvallen dan de huidige bijdrage.
De gemeente vergoedt dan het verschil voor ouders:
met een belastbaar jaarinkomen van €25.655,- of minder met;
o een peuter die vóór 1 januari 2018 al gebruik maakt van een peuterspeelzaal of;
o een peuter die vóór 1 september 2017 al stond ingeschreven voor de peuterspeelzaal.

