Een transparante en lokaal passende kostprijs
voor voorschoolse educatie.

Het kostprijsmodel maakt vaststellen van een objectieve kostprijs peuteropvang mogelijk.
De afgelopen jaren is er binnen het peuterwerk veel veranderd en er komen nog meer veranderingen aan. Kwaliteitseisen
zijn geharmoniseerd, er is een herijking geweest van de GOAB-budgetten en vanaf 2020 is er de wettelijke verplichting om
16 uur voorschoolse educatie te bieden voor doelgroeppeuters. Wat betekenen al die veranderingen voor het subsidiestelsel
VVE- en peuterarrangementen en de bijbehorende te betalen subsidie?
Hoe stel je als gemeente een kostprijs per uur (VVE) peuteraanbod vast? Een kostprijs die past bij de beschikbare middelen
van een gemeente en het Kwaliteitskader dat afgesproken en vastgelegd is. Een kostprijs ook met draagvlak bij de
aanbieders van de voorschoolse educatie, passend bij de lokale situatie (denk aan buitengebieden, achterstandswijken
en locaties met kleine groepen) waarop vervolgens het maximaal te vergoeden uurtarief peuteropvang kan worden
gebaseerd.
Innovatie nul13 begeleidt gemeenten en kinderopvanginstellingen bij deze vraagstukken en ontwikkelde hiervoor een
kostprijsmodel dat door zowel gemeenten als aanbieders als objectief en bruikbaar ervaren wordt. Onze ervaren
projectmanagers met kennis van beide werelden nemen u mee om op basis van dit kostprijsmodel te komen tot een
gedragen en objectief eindresultaat. We doen dit aan de hand van acht stappen:

1

Analyse van het
Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader peuteropvang geeft meestal in
algemene termen weer waar het peuteraanbod aan
moet voldoen. Vaak geeft dit onvoldoende houvast
over wat dan precies, hoe dan, hoe vaak en hoeveel
uur tijdsinzet dit van personeel vraagt. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de omschrijving: ‘warme overdracht’.
Tijdens dit proces analyseren we het Kwaliteitskader
van de betreffende gemeente en maken de
omschreven activiteiten zo concreet mogelijk.

3

Uitvraag bij de
kinderopvang

Aansluitend vragen we de kinderopvangaanbieders heel nauwkeurig en specifiek in te
vullen wat zij doen, hoeveel tijd dat kost per
peuter of per groep en welke functionaris in welke
salarisschaal het uitvoert. Uiteindelijk krijgen we
zo een overzicht per aanbieder (wie doet wat met
welke personele inzet) waarin ook direct helder
wordt welke impact bepaalde activiteiten hebben
op de kostprijs.
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Nu de kwaliteitseisen concreet geworden zijn,
zijn ze makkelijker te kwantificeren. Vervolgens
comprimeren we het Kwaliteitskader tot een
concreet schema waarin we vaststellen welke
elementen wettelijk verplicht zijn en wat
bovenwettelijk en lokaal is afgesproken.
Hierdoor is het mogelijk om de lokale inzet door
de aanbieders te gaan kwantificeren.

4

Gemeente maakt
keuzes

Uit het onderzoek komt naar voren wat de
verschillende elementen van de verschillende
aanbieders kosten. De gemeente kan op basis
van feiten nu het gesprek met de partijen voeren
en hen haar keuzes voorleggen. Keuzes die, naast
interpretatie en uitvoering van de kwaliteitseisen,
ook te maken hebben met de beschikbare
middelen. Daarna volgt er één kostprijs voor
iedereen; staatssteunproof volgens de Wet markt
en overheid. Eventuele locatie- of wijkspecifieke
vraagstukken kunnen buiten de kostprijs om ook
transparant besproken worden.

Berekening van een
objectieve kostprijs p/u

Met de input van de kinderopvangaanbieders
brengen we alle verschillen in kaart en kijken ook
naar wat gebruikelijk is in het land. Vervolgens
berekenen we een objectieve kostprijs per
aanbieder. Samen met aanbieders en gemeente
bespreken we de verschillen in aanpak en
werkwijze en worden keuzes gemaakt in de te
hanteren kengetallen.
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Scenario’s
in kaart

We kijken niet alleen naar de situatie nu, maar
kijken ook vooruit. Wat doet bijvoorbeeld een
verhoging van 10 uur naar 16 uur peuteropvang
met de kostprijs? En welke invloed heeft het
aantal geopende dagdelen en het bezettingspercentage op de kostprijs? Op basis van de
lokale situatie en de ambities rekenen we diverse
scenario’s door.
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2

Van beleidsstuk
naar helder schema

Inzicht in wat
aanbieders doen

We geven woorden aan de verschillen die we zijn
tegengekomen. We laten de gemeente zien wat
de bovenwettelijke eisen daadwerkelijk kosten.
De gemeente krijgt zo een helder inzicht in wat
aanbieders doen en kan op basis daarvan keuzes
maken.

8

Concreet Kwaliteitskader
met een eerlijke kostprijs

Dit proces waarin op heldere en transparante
wijze een aantal stappen wordt gezet, resulteert
uiteindelijk in een concreet Kwaliteitskader met
een objectieve kostprijs waarop het maximaal te
vergoeden uurtarief peuteropvang is gebaseerd.

Wilt u meer weten over ons kostprijsmodel of bespreken wat de meerwaarde is voor uw gemeente?
Kijk dan nu op onze website of bel voor een afspraak. We komen graag bij u langs.

Innovatie nul13 heeft de laatste jaren veel gemeentes
ondersteund bij de harmonisatie van het peuterwerk.
En nog steeds begeleiden we gemeenten bij het harmoniseren van kwaliteitskaders en het berekenen van bijbehorende
kostprijzen en ouderbijdragen passend bij de beschikbare subsidies. We verbinden, adviseren en monitoren hierin.
Dit doordat we én weten wat er bij gemeenten speelt, én de situatie bij de kinderopvang begrijpen. Daarnaast worden
inzichtelijke rapportages gemaakt om beleid te toetsen: peuterbereik, non-bereik peuters, inzet subsidies en VVEmonitoring. Steeds meer gemeenten werken daarvoor met een speciaal ontwikkelde tool: de Peutermonitor.
www.innovatienul13.nl
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