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Beantwoording vraag Najaarsnota over kinderopvang/peuterspeelzaal

Aanleiding
Tijdens de behandeling van de Najaarsnota 2015 is toegezegd dat de onderstaande vraag schriftelijk
wordt beantwoord.
Vraag: U zegt 94%-98%, dan bedoelt u kinderen die alle vormen van kinderopvang bezoeken? De
peuterspeelzaal is toch veel lager dan dit percentage?
Antwoord: Wij zullen navragen hoe dit bereik is. Dit wordt schriftelijk beantwoord.
Inhoud mededeling
Jaarlijks maken wij een overzicht van het doelgroepbereik Voor- en vroegschoolse educatie in onze
gemeente. De cijfers komen uit de administratie van de jeugdverpleegkundigen. (Yunio)
Medio 2015 heeft de laatste inventarisatie plaats gevonden.
Onderstaand treft u de cijfers aan.
Vergelijkbare cijfers over 2014 zijn helaas niet beschikbaar, omdat toen alleen werd geregistreerd op
doelgroepkinderen.
Gemeente Aalten
539 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar
285 kinderen bezoeken de peuterspeelzaal, waarvan 35 kinderen een VVE indicatie hebben en daar
het VVE-aanbod ontvangen.
177 kinderen bezoek een kinderdagverblijf
23 kinderen bezoeken een gastouder
53 kinderen maken geen gebruik van een voorziening, hiervan hebben 7 kinderen een VVE – indicatie.
1 kind bezoekt het speciaal onderwijs
Uit dit overzicht blijkt dat van de 539 kinderen er 53 kinderen geen gebruik maken van een
voorschoolse voorziening, danwel van een gastouderopvang.
Dit betekent dat 90% van het aantal kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar gebruik maakt van een vorm van
peuteropvang. Van de kinderen die naar de opvang gaan, bezoekt 59% de peuterspeelzaal (285 van
486) en 41% de kinderopvang (200 van 486).
Verder valt uit het overzicht af te leiden dat we een VVE - doelgroepbereik hebben van 83 %
We hebben in totaal 42 kinderen met een VVE indicatie, daarvan maken 35 kinderen gebruik van het
VVE aanbod.
7 kinderen bereiken we op dit moment niet. De jeugdverpleegkundige probeert via oudergesprekken de
ouders te stimuleren om alsnog gebruik te maken van het VVE aanbod.

Kinderen met een VVE indicatie gaan naast de 2 reguliere dagdelen nog extra 2 dagdelen naar de
peuterspeelzaal.
Deze 2 dagdelen zijn gratis, ze worden bekostigd van de specifieke uitkering die de gemeente Aalten
ontvangt voor de bestrijding van onderwijsachterstanden.
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