FAQ FORMAT GEMEENTEN/ JGZ /
AANBIEDERS
FAQ
De mail is maar naar een deel van de gemeentes
verzonden. Klopt dat?

FORMAT GEMEENTEN

Wij werken momenteel nog met alleen gesubs. psz.
We zitten midden in de overgangsfase. Hoe kan ik
dan het beste de format invullen?

ANTWOORDEN
Nee. De mail is naar alle gemeentes in NL verzonden
echter in clusters om spamfilters te omzeilen.

Als de gemeente nu nog bezig is met omvorming dan
betekent het dat we voor dit jaar nog uitgaan van de
oude situatie. De antwoorden op de eerste 2 vragen
in de format luiden dan:
* Heeft u een subsidieregeling voor ouders zonder
kinderopvangtoeslag? Ja
* Wordt in uw gemeente al gebruik gemaakt van de
kinderopvangtoeslag voor het gesubsidieerde aanbod
voor peuters? Nee
Voor de rest wijst het zich vanzelf.

SUBSIDIE vr. 2
Er wordt gevraagd of er gebruik wordt gemaakt van
kinderopvangtoeslag voor het gesubsidieerde aanbod
voor peuters. Dat kan toch niet tegelijk?
Wij hebben peutergroepen die vallen onder de WKO
en worden “gevuld” door peuters die op een
gesubsidieerde plek zitten én door peuters wiens
ouders KOT ontvangen. Geheel afhankelijk van de
inkomenssituatie van de ouders, maar wel binnen
één groep. Wordt dat er mee bedoeld?
DOELGROEPPEUTERS
Wat wordt verstaan onder doelgroeppeuters?

We bedoelen met deze vraag of de voormalige
peuterspeelzalen al geregistreerd staan als
dagopvanglocatie in het LKR (Landelijk Register
Kinderopvang) m.a.w. of deze al geharmoniseerd zijn.

CAPACITEIT vr. 1:
Is er voldoende capaciteit voor peuters van ouders
zonder kinderopvangtoeslag?
2) Reden...... Alleen indien er nee ingevuld wordt, dan
aankruisen?
AANTALLEN peuters wordt niet gevraagd?

CAPACITEIT vr. 2 Reden… vul je alleen in indien
vraag 1 met NEE is beantwoord.

Is er een PEILDATUM die wij moeten hanteren bij de
inventarisatie?
Ik dacht dat 1 jan 2016 een NULMETING zou
plaatsvinden?
LEEFTIJD : Het vroegere peuterspeelzaalwerk was
altijd vanaf 2,5 jaar t/m 3 jaar. Nu staat hier ineens 2
t/m 3 jaar. vAls we nu ineens iedereen vanaf 2 jaar
naar peuteropvang moeten laten gaan kunnen we dat
nooit betalen.

Peuters die een VVE indicatie hebben volgens de
gemeentelijke doelgroep definitie. (en dus niet
peuters volgens de gewichtenregeling)

Dat klopt die informatie wordt afzonderlijk
geïnventariseerd op basis van de beschikbare CBS
bestanden.
Voor alle vragen in het format gaat het over de
situatie nu (2017).
De opdracht die we van VNG en SZW hebben
gekregen omvat metingen in 2017, 2019 en 2021. We
gaan dus niet terug naar 2016 maar beschouwen
2017 als nulmeting.
Er zijn gemeenten waar het aanbod start vanaf 2 jaar
en ook dat nemen we mee. Er is echter geen
verplichting om met 2 jaar te starten dus vanaf 2,5
jaar is ook prima.

Omdat wij werken met LEEFTIJD van 2,5 t/m 3 jaar
zou het fijn zijn als we in diezelfde leeftijd een
uitdraai krijgen vanuit kinderopvangtoeslag. En niet
over 2 t/m 3 jaar. Dan is het weer niet te vergelijken
hoeveel er regulier overblijft. Is dat per gemeente
afzonderlijk te regelen?
In het invulformulier lijkt het wel of we de keus
hebben om later te starten. Klopt dat?
De uitvraag die jullie willen doen aan JGZ zie ik het
nut overigens niet zo van in. Gaat het hier om een
steekproef o.i.d. Immers er zullen in die twee weken
in juni maar een handjevol kinderen in die leeftijd
naar het consultatiebureau komen. Wat is daar dan
de meerwaarde van?

Nee dat is niet per gemeente te regelen. We kunnen
wel een correctie toepassen op de toeslagdata per
leeftijd om zo een correcte raming van het bereik aan
te leveren. Dit wordt in het rapportageformat
opgenomen.

Vraag 2 in de enquête : Gaat uw kind binnenkort naar
een voorschoolse voorziening? Deze kunnen wij niet
door verpleegkundige laten beantwoorden, speciale
ambtenaar kent VVE-indicatie toe. Wat nu?

Met de term Voorschoolse Voorziening bedoelen wij
(zie ook de toelichting onderaan het formulier) of de
ouder van de peuter wil aangeven of haar / zijn kind
binnenkort naar een geregistreerde vorm opvang
gaat (psz, pov, kov, gob). Deze vraag kan de ouder
wel beantwoorden. Het gaat hier dus niet om een
VVE-indicatie. Het onderzoek bij de JGZ locaties richt
zich niet alleen op doelgroeppeuters maar op alle
peuters.

We hebben veel dieper onderzoek gedaan en al
digitaal beschikbaar; als we dit aanleveren dan is het
onderzoek niet nodig?

We kunnen deze gegevens alleen gebruiken als dit
onderzoek gericht is op alle peuters van 2 en 3 jaar en
niet alleen op de peuters met VVE-indicatie. En u
heeft u exact dezelfde vragen als in het vinklijstje
heeft gebruikt.
Ons onderzoek richt zich nl. op ALLE peuters van 2
en 3 jaar !! Dus niet alleen de doelgroepkinderen.
= Peuters met risico op taalachterstand . Zij hebben
recht op VVE d.w.z. 4 dgn i.p.v. 2 dagen opvang.
Gaat uw peuter binnen nu en een paar maanden naar
een Voorschoolse Voorziening: Nee
Reden: overig
U benadert alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Dwz. alle peuters van 2,1 t/m 3,9 jaar.

JGZ VINKLIJSTJE

DOELGROEPPEUTERS/ VVE peuters
Als ouders nog twijfelen over VVE wat vul je dan in?
Leeftijd Peuters 2 en 3 jaar: betekent dit dat we
alleen echt 2 en 3 jarigen benaderen? Of ook er
tussen in.

AANBIEDERS

Ja, die keuze is aan gemeenten.
Het gaat inderdaad om een globale steekproef
waarbij niet alleen de VVE geïndiceerde peuters maar
ook de reguliere peuters worden betrokken. Lokaal is
de infobehoefte veel groter maar dit is wel voor het
eerst dat we landelijk een beeld krijgen en dat is van
belang voor SZW.

Ik denk dat ik van de maand mei een reëler beeld kan
geven, mag dat ook i.p.v. de maand april?
Wij zitten midden in de onderhandeling met de
gemeente betreffende de harmonisatie
kinderopvang. Momenteel kan ik uw vragen nog niet
met zekerheid beantwoorden.
1 januari 2018 gaan we over en zijn de antwoorden
helder.

Ja

Ik kan alleen een onderscheid maken naar reguliere
en VVE-kinderen. Hoe vul ik dit format dan in?

Als er nog geen onderscheid gemaakt wordt in KOT
en niet-KOT…dan is alles niet-KOT. Straks tellen we de
peuters van de belastingdienst (KOT) op bij het aantal
peuters dat is opgegeven door de aanbieders. Het
gaat dus om de peuters die ook daadwerkelijk nu al
gebruik maken van KOT en dat doen ze daar blijkbaar
nog niet.

Het is eenvoudiger dan u denkt. Het enige dat u hoeft
op te geven is hoeveel peuters u nu in huis hebt met
en zonder VVE indicatie.

