
 

Dienstenaanbod en tarieven peuterwerk 
Opvang wordt in 2019 goedkoper voor de grootste groep ouders! 

In tegenstelling tot landelijke ontwikkelingen waarbij kinderopvang flink duurder wordt is het 

stichting GOO gelukt om voor 2019 de kosten voor de grootste groep ouders netto lager uit te laten 

komen of slechts licht te laten stijgen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. 

 

Er zijn een aantal maatregelen van invloed op ons dienstenaanbod en de kosten daarvan: 

- De nieuwe cao kinderopvang. 

- Invoering van de wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). 

- Uitbreiding van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

Hieronder volgt een korte toelichting op de belangrijkste maatregelen. 

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). 

De wet IKK is in het leven geroepen om de kwaliteit van kinderopvang te verhogen. Dit ondersteunt 

GOO van harte. Op 1 januari 2019 moeten de volgende maatregelen worden doorgevoerd: 

- Het is voor stichting GOO verplicht om een pedagogisch beleidsmedewerker aan te stellen.  

- Elke pedagogisch medewerker heeft recht op coaching vanuit de organisatie.  

- Vanaf 2023 moet elke medewerker beschikken over een certificaat of diploma waaruit blijkt 

dat hij/zij de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid op het juiste niveau beheerst. 

Uitbreiding uren voor- en vroegschoolse educatie. 

Het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie voor peuters wordt in nauw overleg met de 

betrokken gemeenten uitgebreid van 10 naar 14 uren in 2019. Dit is een eerste stap naar de 

wettelijke verplichting van minimaal 16 uren per week in 2020. Alleen peuters met een indicatie 

verkregen via de jeugdgezondheidszorg kunnen gebruik maken van VVE. Omdat VVE wordt 

vormgegeven binnen peuterwerk heeft dit invloed op de tijden van de dagdelen die we aanbieden.  

Wat betekenen deze maatregelen voor het dienstenaanbod? 

Horizontale groepen. 

Bij dagopvang gaan we, waar mogelijk, werken met horizontale groepen. Bij een horizontale groep 

worden kinderen van dezelfde leeftijd zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst (0-2 jaar en 2-4 jaar). Dit 

heeft een aantal voordelen: 

- Er kan een gerichter aanbod gedaan worden op leeftijd en behoefte van kinderen.  

- Er is meer rust voor kinderen in de groep. 

- Peuterwerk en dagopvang gaan verder met elkaar integreren. 



Peuterwerk naar 3,5 uur. 

Voor- en vroegschoolse educatie wordt voornamelijk vormgegeven binnen het peuterwerk. Ook 

kinderen zonder VVE indicatie volgen dit programma. Om de uitbreiding van 10 naar 14 uren te 

kunnen realiseren wordt een peuterwerkdagdeel verruimd naar minimaal 3,5 uur. De minimale 

afname voor peuters zonder indicatie bedraagt 2 dagdelen. Voor peuters met VVE indicatie is het 

minimum 4 dagdelen, waarvan 2 dagdelen worden betaald door de gemeente.  

Een andere belangrijke reden voor verruiming van een dagdeel naar 3,5 uur is dat deze aanpassing 

ruimte biedt om een beter inhoudelijk programma te kunnen aanbieden.  

Wat betekenen deze maatregelen voor de tarieven per 1 januari 2019? 

- Het bruto tarief voor peuterwerk wordt € 8,25 per uur. Voor gezinnen die geen recht hebben 

op kinderopvangtoeslag geldt een uurtarief van € 2,35. 

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de directie 

van uw kindcentrum of met de medewerkers van onze klantenservice Jessica van de Burgt of Moniek 

Corstens, via telefoonnummer 088-0088560 of per e-mail postbus@stichtinggoo.nl 
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