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METING 2 MEI/JUNI 2021: RESULTATEN AANBIEDERS

HET ONDERZOEK

- Vier metingen tussen 2019 en 2023.
Twee onderzoeksdelen:
- implementatieonderzoek
- Vragenlijst voor gemeenten en kinderopvangaanbieders.
- bestedingsonderzoek
- Enkele resultaten op basis van 222 aanbieders (22%).
Opdrachtgever:
- Ministerie van OCW
- Nationaal Regiergaan Onderwijsonderzoek

AANBOD VAN 960 UUR VE VOOR DOELGROEPPEUTERS

VORMGEVING URENUITBREIDING VOORSCHOOLSE EDUCATIE
Vrijwel alle aanbieders (98%) bieden 960 uur ve.
Vorm is meestal 16 uur per week, 4 dagdelen van 4 uur (69%).
Startleeftijd van aanbod ve is meestal op 2,5 jaar. Bijna de helft van de
aanbieders start eerder.

(ON)BEDOELDE EFFECTEN URENUITBREIDING VOLGENS AANBIEDERS
59% zegt dat de kwaliteit van het aanbod voor doelgroeppeuters is gestegen.
46% zegt dat de kosten voor ouders van doelgroeppeuters gelijk zijn gebleven. Bij 44% zijn
deze gestegen.
72% zegt dat het bereik van doelgroeppeuters gelijk is gebleven.

(VOORBEREIDINGEN) PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKER
INVOERING VAN DE PEDAGOGISCH
BELEIDSMEDEWERKER IN DE VE

Aanbieders benoemen de fase van invoering als volgt:

27%

Oriëntatiefase

9%

Uitwerkingsfase

Bij 57% van de aanbieders zijn op dit moment al één
of meerdere pedagogisch beleidsmedewerkers Start-/voorbereidingsfase
aanwezig in de ve die wordt ingezet volgens de
eisen per 1 januari 2022.

27%
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Uitvoeringsfase

ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

Aanpassingsfase

1) Geen ondersteuning nodig (57%).
2) Op het gebied van rol, taken en werkzaamheden (23%).
3) Op het gebied van bijdragen aan kwaliteitsverbetering bij ve (19%).
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SUBSIDIËRING VAN VE

GEMIDDELDE KOSTPRIJS VAN ÉÉN UUR VE

€ 10,53

De gemiddelde kostprijs van één uur ve is
volgens de aanbieders € 10,53*, met als
Laagst genoemde kostprijs: € 8,46.
Hoogst genoemde kostprijs € 14,80.
*Dit bedrag moet voorzichtig geïnterpreteerd worden, bijna zeven op de tien informanten geeft aan niet te
weten wat of geen zicht te hebben op de kostprijs van één uur ve binnen de eigen organisatie. De huidige
bedragen zijn gebaseerd op de input van 69 aanbieders.

SUBSIDIE

Voor het organiseren van een ve-aanbod geven de aanbieders aan dat:
6% het gemeentelijk budget
11% het gemeentelijk budget
is meer dan toereikend
is volstrekt niet toereikend
32% het gemeentelijk budget
is (net) niet toereikend

52% het gemeentelijk budget
is precies toereikend
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