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Peuteropvang met VVE
Op verschillende peuteropvanglocaties wordt 
er gewerkt met een VVE-programma. VVE staat 
voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Op 
deze locaties kunnen peuters van 2 tot 4 jaar 
samen met leeftijdgenootjes spelen en leren. 

Alle peuters uit de gemeente Assen kunnen 
hier gebruik van maken. Er is 8 uur per 
week peuteropvang. Meestal gaan peuters 
op vaste dagdelen naar de peuteropvang, 
dit is per organisatie en locatie verschillend. 



Op iedere locatie heeft de dag een vast 
ritme. Er wordt gewerkt met thema’s, zoals 
eten en drinken, kleding, regen en knuffels. 
Met de peuters worden verschillende 
activiteiten gedaan zoals voorlezen, buiten 
spelen en zingen. Soms in de kring, soms 
in kleine groepjes. Op deze manier wordt 
er spelenderwijs gewerkt aan de brede 
ontwikkeling van een kind. De pedagogisch 
medewerkers hebben een VVE-training 
gevolgd. Ze kunnen goed inschatten wat 
uw kind al kan en waar uw kind extra 
aandacht nodig heeft. Zij houden u op 
de hoogte van de ontwikkeling van uw 
kind binnen de groep. Kinderen die meer 
en minder ondersteuning nodig hebben 
spelen samen. Zo leren ze van elkaar. Per 
groep zijn er maximaal 16 kinderen en 2 
pedagogisch medewerkers.

Gaat de stimulering na de 
peuteropvang door?
Kinderen met een VVE-indicatie kunnen 
16 uur per week dit programma volgen. 
Als uw kind 4 jaar wordt, gaat de extra 
aandacht door in het basisonderwijs. 
Hiervoor is er regelmatig contact tussen de 
peuteropvanglocatie en de basisschool. Dat 
noemen we de doorgaande ontwikkellijn. 
De jeugdverpleegkundige blijft samen met 
u de ontwikkeling van uw kind volgen.

Wat zijn de kosten?
Veel ouders krijgen kinderopvangtoeslag van 
de belastingdienst waarmee zij een groot deel 
van de kosten voor de peuteropvang kunnen 
betalen. De gemeente Assen wil graag aan alle 
peuters de mogelijkheid bieden om naar de 
peuteropvang te gaan. Daarom subsidieert de 
gemeente peuterplaatsen voor peuters van 2,5-
4 jaar van wie de ouders geen gebruik kunnen 
maken van de kinderopvangtoeslag van de 
belastingdienst, zodat ook voor deze ouders 
de peuteropvang toegankelijk is. Daarnaast 
subsidieert de gemeente peuterplaatsen voor 
kinderen van 2-4 jaar met een VVE-indicatie 
(Voor- en Vroegschoolse Educatie). 
De subsidie gaat rechtstreeks naar de 
kinderopvangorganisaties die voldoen aan 
de gemeentelijke voorwaarden. U betaalt een 
vast laag bedrag per uur en de rest wordt 
voldaan via de kinderopvangtoeslag en/of 
de gemeentelijke subsidie. Dit bedrag per 
uur verschilt per kinderopvangorganisatie 
en hangt ook af van uw inkomen. Meer 
informatie over de peuteropvang en VVE en de 
bekostiging ervan vindt u op de website van 
de kinderopvangorganisaties die in deze folder 
worden genoemd.
Voor kinderen met een VVE-indicatie is de 
extra 8 uren peuteropvang gratis.

Meer weten? 
Of uw peuter inschrijven?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden 
van peuteropvang met VVE? 
Neem dan contact op met één van 
kinderopvangorganisaties. Zij vertellen u 
graag meer. Het is ook altijd mogelijk om 
een afspraak te maken om een bezoek 
te brengen aan de locatie. U vindt een 
overzicht van de adressen bijgevoegd.

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning 
nodig om goed voorbereid te zijn op de 
basisschool. De jeugdverpleegkundige kijkt 
samen met u naar de ontwikkeling van uw 
kind en kan zien of uw kind extra steun 
nodig heeft in zijn/ haar ontwikkeling. De 
jeugdverpleegkundige besluit aan de hand 
van criteria of uw peuter een VVE-indicatie 
krijgt. Voor kinderen met een VVE-indicatie 
(en vanaf 2 jaar) is er per week 8 uur 
extra beschikbaar op de peuteropvang, 
om kinderen extra te stimuleren in hun 
(taal)ontwikkeling. Dat gebeurt op een 
speelse manier. Er is veel aandacht voor 
de verschillende ontwikkelgebieden van 
kinderen, waaronder het spreken en 
begrijpen van (de Nederlandse) taal. 
Deze extra 8 uur wordt betaald door de 
gemeente Assen en hoeft u niet zelf te 
betalen.

We adviseren ouders van peuters met een 
VVE-indicatie om gebruik te maken van het 
volledige aanbod van 16 uur per week (4 
dagdelen), zodat hun kinderen optimaal 
van het aanbod kunnen profiteren. Kinderen 
gaan daardoor beter voorbereid naar het 
basisonderwijs.

Wat doen en leren kinderen 
door VVE?
Op een peuteropvanglocatie met VVE 
wordt een VVE-programma gevolgd. De 
pedagogisch medewerkers doen spelletjes 
en activiteiten met de kinderen. De kinderen 
oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen 
en denken. Ook leren ze samenwerken, 
problemen oplossen en omgaan met regels. 


