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Communicatie en Representatie

Vroeg‐ en voorschoolse educatie nu ook in Nissewaard
Vanaf 2019 bieden 7 organisaties voor kinderopvang in Nissewaard peuteropvang aan en 6 ervan
bieden dan ook voor‐ en vroegschoolse educatie (vve) aan. Daartoe heeft het college van B&W van
Nissewaard onlangs besloten en daarvoor de benodigde subsidies vastgesteld. In totaal heeft het
college ruim € 1,4 miljoen subsidie voor peuteropvang en vve aan de zeven organisaties
toegekend.
Peuteropvang
De organisaties die peuteropvang gaan verzorgen zijn Mundo, Klein Maar Dapper, SKS Alles Kids,
Kinderkoepel, Stichting Kinderopvang Nissewaard, RDV Kids en Kinderopvang De Bonte Vlinder.
Peuteropvang is beschikbaar voor kinderen van 2 tot 4 jaar tot het moment dat zij naar de
basisschool gaan. De kosten daarvan worden voor ouders laag gehouden, doordat de gemeente met
subsidie aan de organisaties een groot deel van de kosten voor haar rekening neemt.
Voor‐ en vroegschoolse educatie
Vanaf 2019 gaan genoemde kinderopvangorganisaties ook vve aanbieden, met uitzondering van
Kinderopvang De Bonte Vlinder. Vve is bedoeld voor kinderen die kampen met een achterstand in
hun taalontwikkeling. Het consultatiebureau of jeugdarts bij het CJG bepaalt of een kind hiervoor in
aanmerking komt. Wethouder Struijk is verguld met de vve: “Het geeft kinderen extra intensieve
ondersteuning voor taalontwikkeling als zij het risico lopen met taalachterstand naar de basisschool
te gaan. Goede taalontwikkeling is immers voor kinderen van groot belang, om basisonderwijs te
kunnen volgen.” Deze extra ondersteuning is ook beschikbaar voor anderstaligen of inwoners die de
Nederlandse taal niet machtig zijn. Vve is er voor kinderen van 2 of 2,5 tot 4 jaar tot het moment dat
ze naar de basisschool gaan. De kosten van vve zijn voor ouders evenals voor de peuteropvang laag
gehouden door de subsidie van de gemeente aan de organisaties.
Keuzevrijheid
Ouders kunnen zelf kiezen bij welke van de genoemde kinderopvangorganisaties zij hun kind
inschrijven voor peuteropvang of vve. De organisaties bepalen op welke locaties zij peuteropvang en
vve verzorgen. Dit zal op meerder locaties zijn, verspreid over de stad. De kinderopvangorganisaties
helpen de ouders bij de inschrijving van hun kind en geven ouders de informatie die nodig is om een
afgewogen keuze te maken. Alle kinderopvangorganisaties zijn volledig toegerust op de vve en
voldoen aan alle wettelijke eisen die daarvoor gelden. Ook zij zijn erg blij met deze ontwikkeling en
hebben het afgelopen jaar samen met de gemeente hard gewerkt om vve mogelijk te maken. Op
deze manier hopen de gemeente en de organisaties alle kinderen al op jonge leeftijd ontwikkelings‐
kansen te bieden. Dit helpt hen al vroeg met een goede basis aan het basisonderwijs te beginnen.

