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Hierbij de (reeds aangekondigde) vervolgvraag op mijn eerdere raadsvraag 32 inzake VVE gelden d.d.     10 
juli 2018:

De beantwoording van onze vragen roepen wederom meer vragen op dan dat er helderheid wordt 
geboden. Met name het antwoord op het tweede punt; Hier wordt gemeld dat Floreokids de enige 
aanbieder is die in Leiderdorp voldoet aan de wettelijk gestelde kaders. De ingeschakelde concurrent 
Smallsteps voldoet daar volgens dit antwoord niet aan.

1. Klopt dit? En zo ja, wat is de aanleiding om een organisatie die niet aan de wettelijk gestelde kaders 
    voldoet in te schakelen? 

2. Welke zwaarwegende redenen tov Floreokids liggen aan dit opmerkelijke besluit ten grondslag? 
Want in de evaluatie zien wij dat niet terug.

Antwoord op vraag 1 en 2: 
De enige eis waaraan Smallsteps volgens de onderwijsinspectie op dit moment nog niet (geheel) voldoet 
is dat alle leidsters VVE-gecertificeerd zijn. Doordat de niet-gecertificeerde leidsters inmiddels de daartoe 
benodigde opleiding volgen gaan wij ervan uit dat Smallsteps per 2019 wel aan alle eisen voldoet. In het 
licht van de bestaande wachtlijsten en de ook door uw fractie bepleite concurrentie zien wij in alle 
redelijkheid geen belemmering  om daarop vooruitlopend Smallsteps reeds nu in te schakelen bij het 
invullen van VVE-plekken.  

Floreokids is van oudsher de veruit grootste gesubsidieerde aanbieder van peuterspeelzalen in 
Leiderdorp. Tijdens de ontwikkelingen op kinderopvanggebied, zoals de harmonisatie naar peuteropvang 
en de strengere eisen die gesteld worden aan VVE-onderwijs, heeft FloreoKids zich, mede door de 
subsidiëring van de gemeente, kunnen ontwikkelen tot een gedegen peuteropvangaanbieder. Hierdoor 
heeft FloreoKids op VVE-terrein  een monopoliepositie verworven. 



In de evaluatie 2017 staat het volgende met betrekking tot de redenen om Smallsteps in te schakelen: 

De wachtlijsten voor VVE-plekken komen nog steeds voor. Door het beter in kaart brengen van het aantal 
indicaties dat de jgz afgeeft, is recent duidelijk geworden dat er gemiddeld 40 kinderen per jaar worden 
geïndiceerd met het advies om VVE te volgen. Dit is meer dan er bij FloreoKids beschikbaar is.

Daarnaast blijkt de verhouding doelgroepkinderen/niet-doelgroepkinderen (die 50%/50% hoort te zijn), 
verstoord: Er zijn meer doelgroepkinderen op de twee locaties dan niet-doelgroepkinderen. Dit komt het 
VVE-onderwijs niet ten goede.

Een nadere toelichting hierop : 
- Leiderdorp had in 2017 2 VVE-locaties. Advies vanuit het CJG, in lijn met de trend in Nederland, was om 
goed te onderzoeken of de dekking in Leiderdorp daarmee volledig was. Smallsteps heeft als locatie in de 
Leyhof een gunstige positie. 
- In de werkgroep Onderwijskansenbeleid is er meerdere keren geconstateerd dat er wachtlijsten waren 
bij de toenmalige VVE-locaties. 
- Er was moeite om op de twee locaties de verhouding tussen doelgroepkinderen VVE en niet doelgroep 
kinderen VVE, op 50/50 te houden. 
- FloreoKids liet in oktober 2017 weten een prijsstijging per 1 januari 2018 aan de gemeente door te 
voeren. Door het introduceren van concurrentie verwachten we dat we deze stijging van de tarieven 
kunnen temperen dan wel voorkomen. 

3. Hoe verhoudt zich het voorgaande tot het eerder aangehaalde argument van marktwerking? Daar 
zijn wij liberalen natuurlijk voor, maar dan wel binnen de regels van diezelfde markt. 

Zoals uit bovenstaande antwoorden valt te lezen, is één van de overwegingen om Smallsteps in te 
schakelen als aanbieder van VVE, juist marktwerking geweest en het doorbreken van de feitelijke 
monopoliepositie die FloreoKids meenam uit het verleden als enige aanbieder van peuterspeelzalen en 
later VVE-peuteropvang. Gezien deze belangen vinden we het acceptabel dat nog niet alle 
peuteropvangleidsters van Smallsteps in dit eerste jaar van subsidiëring hun opleiding hebben voltooid. 

Vooraf is er door Smallsteps en de gemeente contact gezocht met de onderwijsinspectie over deze 
wettelijke eis. Die gaf daarbij aan dat als dit van tevoren bekend en akkoord is bij de gemeente, dit voor 
één jaar geen probleem zou zijn. Smallsteps heeft op 27 september 2018 opnieuw laten weten dat zij in 
2019 wél zullen voldoen aan de opleidingseisen, aangezien dan de opleidingen van de leidsters afgerond 
zijn. 

Marktwerking zorgt op dit beleid niet alleen voor een scherpere prijs voor de gemeente, maar ook voor 
een hogere dekkingsgraad. Daarbij hebben wij met de subsidiëring van Smallsteps nooit de kwaliteit van 
VVE in het geding gebracht: Smallsteps kreeg simpelweg een jaar de tijd om te voldoen aan de VVE-
standaarden, terwijl zij tegelijkertijd al hielp de wachtlijstdruk te ontlasten. 


