De Peutermonitor: wat vinden onze gebruikers?
Gemeenten
•	We hebben inzicht in het bereik op uren en euro’s in verschillende leeftijdscategorieën, de start- en eindleeftijd
en of de peuter woonachtig is in onze gemeente.
•	We zien de verschillen in afname van de 960 uur VVE
(per categorie ouders en per organisatie en locatie).
•	Met de informatie uit de Peutermonitor organiseren
we subsidieverantwoording richting het Rijk als het gaat
om de OAB middelen. Én spelen we in op actuele
(politieke) vragen zoals over de deelname van gezinnen
met lage inkomens of de impact van een mogelijke
verschuiving van KOT ouders naar Niet KOT ouders.
•	We kunnen inzicht hebben in de zware doelgroep
locaties en kunnen dus passende interventies organi
seren op OAB en zorg.
•	We hebben grip en houden de regie op de uitwerking van het VVE-beleid, op het bereik-/nonbereik en de effecten van nieuwe beleidsaspecten.
•	We worden het hele jaar ontzorgd door het Peuter
monitorteam in het proces rondom het verzamelen
van de gegevens, het coördineren, bewaken en het
controleren van de gegevens zodat deze juist en tijdig
worden verwerkt en verzorgen de juiste vastlegging
voor eindafrekeningen.
Alle gegevens worden veilig en verantwoord verwerkt.

GGD/JGZ/CJG
•	Via de gebundelde informatie uit de Peutermonitor krijgen we inzicht in de
geïndiceerde kinderen die (nog) niet deelnemen aan VVE, zodat we snel en
gericht contact op kunnen nemen met ouders die (nog) geen gebruik maken
van voorschoolse educatie. Er is geen gegevensuitwisseling meer nodig met
de kinderopvang.
•	We hebben door de implementatie van de Peutermonitor schone en
actuele data, zodat het echt duidelijk is of een kind een VVE-indicatie heeft.
•	We kunnen, door het inzicht in het (non-)bereik het gesprek met de gemeente
en de kinderopvang goed voeren. Bijvoorbeeld over de redenen die
ouders opgeven om hun kind niet aan te melden. Daardoor ontstaat er
helderheid in ieders rol en verantwoordelijkheid en kan het beleid hierop
eventueel worden aangepast.

Kinderopvang
•	Door het gebruik van de Peutermonitor en het vergelijk met de GGD en de
gemeente, weten we altijd of onze data op orde is.
•	Door gebruik te maken van de Peutermonitor is het aanvragen én verantwoorden van de subsidie een stuk eenvoudiger geworden. Al gedurende het jaar
worden cijfers gecontroleerd en gevalideerd en hebben we direct een beeld
van de realiteit. Daardoor kunnen we tussentijds bijsturen en komen we bij de
afrekening niet voor verrassingen te staan.
•	Samen met de gemeente hebben we zicht op de ‘zware doelgroeplocaties’.
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•	We hebben inzicht en kunnen met de gemeente het waardevolle gesprek
voeren over ons bereik, het aantal uren dat de peuters bij ons komen en de
in- en uitstroomleeftijd.

