
 

Nadere Regels subsidie peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente 
Bernheze 2020 
 

Inleiding 
Deze Nadere Regels zijn een verdere uitwerking van art. 3 van de Verordening Welzijnssubsidies 
Bernheze 2012 (Hierna te noemen: Verordening).  
Het college maakt gebruik van haar bevoegdheid nadere regels te stellen voor de subsidie van de 
peuteropvang en Voorschoolse Educatie. De verordening is onverkort van toepassing op deze Nadere 
Regels. 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen  

Artikel 1 Toelichting begrippen 

1.1 AMvB: algemene maatregel van bestuur 

1.2 College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze 

1.3 Contract: de schriftelijke overeenkomst tussen de ouder en het kinderdagverblijf. In het contract 

zijn de volgende gegevens opgenomen: naam, geboortedatum en adres van het kind, de uurprijs 

van de opvang, het aantal opvanguren per jaar, de datum dat de opvang ingaat, de einddatum en 

het soort opvang. 

1.4 Doelgroep peuter: kind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar met een risico op 

(taal)ontwikkelingsachterstand, die woont in de gemeente Bernheze en waarvoor de 

Jeugdgezondheidszorg een indicatie voor Voorschoolse Educatie heeft afgegeven;  

1.5 Fiscaal uurtarief: maximaal uurtarief dat de Belastingdienst hanteert voor de vergoeding van de 

kosten voor kinderopvang. 

1.6 Gemengde peutergroep Voorschoolse Educatie: groep die bestaat uit peuters van 2,5-4 jaar 

met een indicatie voor Voorschoolse Educatie en peuters die niet geïndiceerd zijn. 

1.7 Houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort 

en die met die onderneming een kinderopvang exploiteert;  

1.8 Kinderopvang (locatie): kinderopvang, als bedoeld in artikel 1.1 van de wet, welke gevestigd is 

in de gemeente Bernheze en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang; niet zijnde 

een gastouder of buitenschoolse opvang. 

1.9 Kinderopvangtoeslag (KOT): de tegemoetkoming van de Belastingdienst bedoeld als  

gedeeltelijke bijdrage in de kosten voor de in het LRK geregistreerde kinderopvang. 

1.10 Landelijk Register Kinderopvang (LRK): het landelijk register waarin 

kinderopvangvoorzieningen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

1.11 Ouder: Ouder(s)/ verzorger(s) van de peuter.  

1.12 Ouderbijdrage: de vergoeding die ouders betalen voor kinderopvang. Deze wordt berekend 

op basis van het gezamenlijk inkomen en is mede afhankelijk van een eventueel van de 

belastingdienst te ontvangen kinderopvangtoeslag. 

1.13 Ouderbetrokkenheid: activiteiten geïnitieerd door de kinderopvang gericht op het stimuleren 

van de ontwikkeling van hun kind door ouders;  

1.14 Peuter: Kind in de leeftijd van 2,5-4 jaar, woonachtig in de gemeente Bernheze die nog niet 

naar de basisschool gaat. 

1.15 Peuterplaats/ peuteropvang: opvang voor peuters, niet zijnde doelgroep peuters,  waarvan 

op tenminste twee verschillende dagen, gedurende 320 uur per jaar (40 weken x 8 uur per week) 

gebruik gemaakt wordt 

1.16 Reguliere peuter: een peuter in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar, die woont in de gemeente Bernheze       

        en die gebruik maakt van peuteropvang en geen doelgroep peuter voor Voorschoolse  

        Educatie is.  

1.17 Toezichthouder: de toezichthouder als bedoeld in artikel 1.61 van de wet;  

1.18 Verordening: de Verordening Welzijnssubsidies Bernheze 2012. 

1.19 Voorschoolse educatie: een aanbod voor geïndiceerde kinderen van 2,5 tot 4 jaar waarin op 

gestructureerde en samenhangende wijze activiteiten worden aangeboden gericht op het      

stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van rekenen, taal en motoriek en op het stimuleren 

van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het aanbod omvat 640 uur per jaar (40 weken x 16 uur), 

tot een maximum van 960 uur over 1,5 jaar. 



 

1.20 Voorschoolse Educatie programma: een voorschools programma waarin op een 

gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling van peuters wordt gestimuleerd op het 

gebied van rekenen, taal, motoriek, en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het programma is erkend 

door en opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd 

Instituut. 

1.21 VNG adviestabel: tabel voor ouderbijdragen voor het peuterwerk afgestemd op de 

Landelijke Kinderopvangtoeslagentabel van enig jaar, zoals die door de VNG (jaarlijks) bekend 
gemaakt wordt. 
1.22      Wet: wet kinderopvang. 

Hoofdstuk 2 Subsidieregels 

Artikel 2 Doel regeling 

2.1 De subsidie voor peuteropvang en voorschoolse educatie is bedoeld om alle peuters van 2,5-4 
jaar zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool en onderwijsachterstanden zoveel mogelijk 
te voorkomen.  
2.2. Deze Nadere Regels hebben als doel, duidelijkheid te geven over het verlenen, verantwoorden en 
vaststellen van de subsidie voor de peuteropvang en de voorschoolse educatie. 

Artikel 3 Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie 

3.1 De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie: 

o Peuteropvang voor peuters van 2,5-4 jaar in Bernheze voor peuters waarvan de ouder(s) 

geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Hiervoor geldt een aanbod van maximaal 8 

uur per week gedurende 40 uur weken per jaar, totaal 320 uur per jaar. 

o Voorschoolse educatie voor geïndiceerde peuters van 2,5-4 jaar in Bernheze. Hiervoor 

geldt een wettelijk aanbod van 16 uur per week, gedurende 40 weken per jaar, totaal 640 

uur per jaar.  

o Opslag per uur voor peuteropvang voor reguliere peuters in Bernheze. De opslag heeft 

als doel de kwaliteit van de Voorschoolse Educatie in de kinderopvang te borgen. 

3.2  In afwijking van artikel 3.1 is subsidie voor peuteropvang en / of Voorschoolse Educatie na de 

vierde verjaardag alleen mogelijk als: het kind nog niet naar de basisschool kan en de GGD 

verlenging noodzakelijk acht voor de ontwikkeling van het kind. De peuteropvang/ Voorschoolse 

Educatie wordt voor maximaal 6 weken verlengd.  

Artikel 4 Hoogte subsidiebedrag per peuterplaats 

4.1 Het college subsidieert de volgende bedragen per categorie peuter aan de houder: 

4.1.1 Per reguliere peuter op een peuterplaats, van ouders ZONDER recht op 

kinderopvangtoeslag: jaarlijks 320 uur per jaar * het landelijk maximum uurtarief, 

minus de in rekening gebrachte ouderbijdrage op basis van de VNG adviestabel. 

Het college verstrekt geen subsidie voor peuteropvang voor ouders die recht hebben 

op kinderopvangtoeslag. 

4.1.2 Opslag van maximaal € 1,00 per uur voor 320 uur per jaar op basis van het aantal 

reguliere peuters (van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag). De opslag heeft 

als doel de kwaliteit van de Voorschoolse Educatie in de kinderopvang te borgen. 

Deze subsidie is alleen beschikbaar voor door het college voor Voorschoolse 

Educatie aangewezen kinderdagverblijven. 

4.1.3 Per doelgroep peuter voor Voorschoolse Educatie van ouders ZONDER recht op 

kinderopvangtoeslag, 320 uur per jaar het landelijk maximum uurtarief, minus de in 

rekening gebrachte ouderbijdrage per jaar op basis van de VNG adviestabel. Plus 

voor de resterende 320 uur een subsidie van 320 uur * € 9,17 per uur (3e en 4e 

dagdeel voor ouders gratis). 

4.1.4 Per doelgroep peuter voor Voorschoolse Educatie van ouders MET recht op 

kinderopvangtoeslag 320 uur per jaar * plus een opslag voor kwaliteit Voorschoolse 

Educatie van maximaal € 1,00 per uur. 

Plus voor de resterende 320 uur een subsidie van 320 uur * € 9.17 per uur (3e en 4e 

dagdeel voor ouders gratis). 



 

4.2 Het college behoudt zich het recht voor om bij de vaststelling van de subsidiebedragen af te 

wijken van het door het Rijk opgegeven fiscaal uurtarief.  

4.3 Indien de peuteropvang minder weken / uren bedraagt, wordt de subsidie naar rato vastgesteld. 

4.4. De subsidie is een all-in subsidie. De kosten voor scholing, monitoring en wettelijke kwaliteitseisen 
worden niet meer apart gesubsidieerd. De subsidie is dus ook inclusief inzet van een HBO 
professional in de kinderopvang, welke inzet vanaf 2022 verplicht is. 

4.5 Ouders betalen voor een reguliere peuterplaats een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van 

de tabel Kinderopvangtoeslag van het Rijk aan de aanbieder. De hoogte van deze bijdrage wordt 

door de houder bepaald op basis van het verzamelinkomen van de ouders van het voorgaande 

kalenderjaar volgens de VNG adviestabel. Hiervoor overleggen de ouders een inkomensverklaring 

van de Belastingdienst aan de houder. Op basis van deze inkomensverklaring stelt de houder vast 

of ouders wel of niet recht hebben op kinderopvangtoeslag. 

Artikel 5 Subsidiebudget 

Voor de financiering van deze regeling is het college afhankelijk van de jaarlijks toe te kennen 

rijksmiddelen voor het onderwijsachterstandenbeleid. De beschikbare subsidie wordt aan houders 

toegekend op basis van de rekenwijze van artikel 4. 

Artikel 6 Subsidie voorschools aanbod in kleine kernen 

Het college kan jaarlijks een subsidiebedrag toekennen aan maximaal 4 kinderdagverblijven. Dit 

bedrag is maximaal € 25.000 per jaar. Dit bedrag is bestemd voor kinderdagverblijven die zijn 

aangewezen als VE locatie. Het college wijst tenminste één VE Locatie per kern aan, behalve voor de 

kern Loosbroek. Voor een beginnende VE locatie kan een lager bedrag vastgesteld worden. 

Het college kan een bedrag toekennen als tegemoetkoming in de kosten voor peuteropvang in 

Loosbroek. Dit bedrag is maximaal € 10.000 per jaar. Het bedrag is bestemd voor het in stand houden 

van peuteropvang. 

Het college kan een bedrag toekennen aan maximaal 6 kinderdagverblijven die niet zijn aangewezen 

als VE locatie met VE opgeleide medewerkers. Dit bedrag is maximaal € 2.000 per jaar. Het bedrag is 

bestemd als tegemoetkoming in het onderhouden van VE kwalificaties.  

Artikel 7 Aanvraag en betaling subsidie 

7.1 Subsidie voor peuteropvang/ Voorschoolse Educatie kan uitsluitend worden aangevraagd voor 

een peuter van 2,5-4 jaar die woonachtig is in de gemeente Bernheze. 

7.2 Subsidie voor peuteropvang kan worden aangevraagd door een houder van een kinderopvang die 

gevestigd is in de gemeente Bernheze en als zodanig geregistreerd is in het Landelijk Register 

Kinderopvang.  

7.3 De subsidie voor Voorschoolse Educatie en subsidieopslag voor reguliere peuters voor 

Voorschoolse Educatie kan worden aangevraagd door een houder van een kinderopvang die 

gevestigd is in de gemeente Bernheze, gecertificeerd is voor Voorschoolse Educatie en als 

zodanig geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang.  

7.4 De subsidie wordt halfjaarlijks voor 1 januari en 1 juli van het betreffende jaar aangevraagd door 

de houder. Hierbij worden de volgende gegevens verstrekt: 

o Aantal peuters per categorie, genoemd in artikel 4. 

o Gefactureerde ouderbijdragen voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op 

kinderopvangtoeslag. 

o Gegevens kinderdagverblijf: naam, adres, contactpersoon en rekeningnummer.  

7.5 De subsidie wordt halfjaarlijks overgemaakt aan het kinderdagverblijf, op basis van de ingediende 
gegevens. 

7.6 Het kinderdagverblijf factureert de inkomensafhankelijke eigen bijdrage rechtstreeks aan de 
ouder.  

7.7 De subsidie wordt gestopt bij tussentijdse beëindiging van het contract voor peuteropvang/ 
Voorschoolse Educatie met de ouder. 

7.8 De subsidie wordt z.s.m. aangepast als er iets wijzigt in de inkomenssituatie van de ouders (bijv. 
wel of geen recht op kinderopvangtoeslag). 

7.9 De subsidie wordt verstrekt als voorschot. De subsidie is pas definitief als deze is vastgesteld door 
het college. 



 

Artikel 8 Vaststelling subsidie 

8.1 De vaststelling en verantwoording van de subsidie vindt per jaar plaats op basis van het: 

o Het werkelijke aantal bezette peuterplaatsen per categorie (Regulier peuters en Voorschoolse 

Educatie) 

o Aantal peuters waarvan ouders wel en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag 

o Het werkelijk gehanteerde uurtarief 

o De totaal in rekening gebrachte ouderbijdragen 

8.2 Voor vaststelling van de subsidie moet voor 1 maart van het daaropvolgende jaar een 

accountantsverklaring overlegd worden, aangevuld met een korte inhoudelijke en financiële 

toelichting van activiteiten. 

8.3 Indien bij vaststelling van de subsidie blijkt dat er sprake is van minder bezette peuterplaatsen 

(regulier en Voorschoolse Educatie), dan wordt het te veel aan verleende subsidie 

teruggevorderd. 

Artikel 9 Aanvullende verplichtingen 

9.1 De subsidieontvanger voldoet aan alle wettelijke voorschriften voor de basiskwaliteit van 

peuteropvang en voorschoolse Educatie. 

9.2 De houder heeft de verplichting om bij plaatsing voorrang te geven aan doelgroep peuters en aan 

peuters van de gemeente Bernheze. 

9.3 Als bij aanmelding voor het voorschools aanbod, een peuter langer dan 2 maanden moet wachten 
voor plaatsing, verwijst de betreffende kinderopvang de peuter, in overleg met de ouders, naar 
een andere aanbieder die de peuter sneller kan plaatsen. 

9.4 Voor peuteropvang en / of Voorschoolse Educatie heeft het kinderdagverblijf een contract met de 

ouders afgesloten. 

9.5 De houder werkt voor de Voorschoolse Educatie met een door het Nederlands Jeugd Instituut 

(NJi) erkende methode. In Bernheze werken we met de methode Uk en Puk. 

9.6 De houder heeft leidsters die opgeleid zijn in de gekozen methode voor Voorschoolse Educatie;  

9.7 Voor de Voorschoolse Educatie werkt de houder met de observatiemethodiek KIJK!; 

9.8 De houder beschikt over een ouderbeleid waarin beschreven wordt hoe ouders betrokken worden 

bij het aanbod Voorschoolse Educatie en de ontwikkeling van hun kind; 

9.9 De houder werkt voor kinderen met een indicatie voor Voorschoolse Educatie mee aan een 

warme overdracht naar de basisschool. Dit loopt via een gesprek. 

9.10 De groepen voor Voorschoolse Educatie zijn zo veel mogelijk samengesteld uit reguliere en 

doelgroep peuters. Op deze manier komen peuters met een indicatie voor voorschools aanbod in 

contact met taalrijkere peuters.   

9.11 De houder neemt deel aan door de gemeente geïnitieerde overleggen, waaronder de stuur- 

en werkgroep van het onderwijskansenbeleid van de gemeente Bernheze;  

9.12 De houder die Voorschoolse Educatie aanbiedt, werkt mee aan de resultaatafspraken voor 

Voorschoolse Educatie  en levert gegevens aan voor de monitor. 

9.13 Indien het college daarom verzoekt, stelt de houder gegevens beschikbaar die van belang zijn 

voor het bepalen van de ouderbijdragen en het berekenen van de subsidie.   

Artikel 10 Weigeren en beëindigen van de subsidie 

10.1 Het college kan weigeren subsidie te verlenen als door de toezichthouder één of meer 

overtredingen zijn geconstateerd die de wettelijke basiskwaliteit van peuteropvang en van 

Voorschoolse Educatie ernstig schaden. 

10.2 De subsidie wordt beëindigd als de houder failliet gaat, of als de houder op een andere wijze zijn 

dienstverlening niet meer kan leveren. 

 



 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 

Artikel 11 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2020. 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders, d.d. 10 november 2020 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouder gemeente Bernheze, 

 

 

Gemeentesecretaris    Burgemeester 

P. Hurkmans     M.A.H. Moorman 

  



 

Bijlage  Toelichting subsidiebedragen per categorie peuter (toelichting bij artikel 4)  

Subsidie Peuters van ouders ZONDER recht 
op Kinderopvangtoeslag 

Peuters van ouders MET recht op 
kinderopvangtoeslag 

Reguliere peuters 
(Aanbod van 8 uur 
per week/ 40 
weken per jaar= 
320 uur) 

Basissubsidie: € 8,17 per uur 
Opslag per uur € 1,00 indien locatie 
als VE locatie is aangewezen. 
 
Totale maximale subsidie VE locatie: 
€ 8,17 x 320 = € 2.614.40 
€ 1,00 x 320 = €    320,00 + 
                        € 2.934,40 
Voor niet VE locaties bedraagt de 
maximale subsidie € 2.614, 40 
 
Hierop wordt de ouderbijdrage over 8 
uur op basis van de VNG adviestabel 
in mindering gebracht. 

Geen subsidie. Ouders vragen 
kinderopvangtoeslag aan. 
 

Doelgroep 
peuters (met 
indicatie voor 
Voorschoolse 
Educatie) 
Aanbod van 16 
uur per week/ 40 
weken per 
jaar=640 uur) 

 

Basissubsidie: € 8,17 per uur 
Opslag per uur € 1,00 
 
Totale maximale subsidie: 
€ 8,17 x 640 = € 5.228,80 
€ 1,00 x 640 = €    640,00 + 
                        € 5.868,80 
 
Hierop wordt de ouderbijdrage over 8 
uur op basis van de VNG adviestabel 
in mindering gebracht. 

Basissubsidie: € 8,17 per uur 
Opslag per uur € 1,00.  
Basissubsidie over het derde en 
vierde dagdeel (8 uur). De eerste 8 
uur geen basissubsidie. De opslag 
wordt over 16 uur berekend 
 
Totale maximale subsidie: 
€ 8,17 x 320 = € 2.614,40 
€ 1,00 x 640 = €    640,00 + 
                        € 3.254,40 
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