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Geacht college, 
 
Hierbij ontvangt u het advies van de Participatieraad met betrekking tot de harmonisatie 
peuterspeelzalen/kinderopvang in de gemeente Heerenveen.  
 
Allereerst willen wij de opstellers van het advies complimenteren voor de zorgvuldige, doordachte en 
deskundige wijze waarop het voorstel tot stand is gekomen. Dit geldt ook voor de presentatie op 31 augustus 
jongstleden en de afstemming met de omringende gemeentes. De Participatieraad is zeer vroeg betrokken bij 
het proces en stelt dit erg op prijs. 
 
De vervroegde, gefaseerde invoering tot harmonisatie stelt de gemeente enerzijds in staat tegenover de huidige 
uitvoerders van het peuterzaalwerk op te treden als een goed bestuurder en loyaal partner; anderzijds biedt het 
de sector de gelegenheid tot een proactieve kwaliteitsslag. 
 
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 
De Participatieraad  onderstreept het grote belang van deze speciale zorg als zodanig. Wij scharen ons graag 
achter deze vorm van preventie voor peuters in een kwetsbare positie. Daarom juichen wij het voornemen van 
twee, gratis extra dagdelen toe. Wel adviseren wij er op toe te zien dat het mengen van VVE’ertjes met 
reguliere peuters niet zal leiden tot een verwatering van het VVE-programma, tijdens de presentatie 
veelzeggend bestempeld als VVE light. Wellicht zouden de VVE-dagdelen exclusief toegankelijk moeten zijn 
voor de oorspronkelijke VVE-doelgroep. 
 
Ook de overgang van gespecialiseerde begeleiders naar algemeen gevormde leiding, al dan niet in opleiding 
hiervoor, kan een kwaliteitsverlaging van het VVE teweeg brengen voor de oorspronkelijke doelgroep. Wij 
pleiten ervoor, om in de transitieperiode aan de begeleiders van reguliere peuteropvang extra ondersteuning te 
bieden vanuit de huidige VVE-deskundigheid. Ook voor de toekomst verdient het aanbeveling de samenwerking 
met pedagogisch-didactische ondersteuners van met name CJG en basisonderwijs te intensiveren. 
 
Ten slotte hebben wij zorg omtrent de kosten en daarmee de toegankelijkheid van de peuters uit de gezinnen 
van tweeverdieners met tusseninkomens, vooral van VVE’ertjes. Hoewel de gezinnen met meer kinderen in 
aanmerking zullen komen voor kinderopvangtoeslag, is er het risico van overbelasting ten gevolge van de 
stapeling van ouderbijdrage. Coulance vanuit de Bijzondere Bijstand lijkt ons in dit geval gewenst.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tot slot merken wij op dat de Participatieraad content is met de procedure en de inhoud van het voorstel tot 
Harmonisatie van de peuterspeelzalen en kinderopvang. Wij hopen, in het belang van de Heerenveense 
peuters, op een succesvolle invoering die meteen een impuls geeft aan de verbetering van de kwaliteit van de 
peuteropvang in de gemeente Heerenveen.  
 
Graag ontvangen we uw reactie. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Participatieraad 

 
W.G.J. Dommerholt-Visser    J.H. Blank 
Voorzitter      Secretaris 
 

 


