
FAQ FORMAT  
GEMEENTEN/ JGZ / AANBIEDERS 
FAQ ANTWOORDEN 
De mail is maar naar een deel van de gemeentes 
verzonden. Klopt dat? 

Nee. De mail is naar alle gemeentes in NL verzonden 
echter in clusters om spamfilters te omzeilen. 

FORMAT GEMEENTEN 
DOELGROEPPEUTERS 
Wat wordt verstaan onder doelgroeppeuters?  

Peuters die een VVE indicatie hebben volgens de 
gemeentelijke doelgroep definitie.  

Is er een PEILDATUM die wij moeten hanteren bij de 
inventarisatie? 

Voor alle vragen in het format gaat het over de 
situatie per 2019. 

Wanneer vinden de metingen plaats? De opdracht die we van VNG en SZW hebben 
gekregen omvat metingen in 2017, 2019 en 2021. We 
beschouwen 2017 als nulmeting.  En zijn nu bezig met 
een herziening op deze gegevens. 

LEEFTIJD : Het vroegere peuterspeelzaalwerk was 
altijd vanaf 2,5 jaar t/m 3 jaar. Nu staat hier ineens 2 
t/m 3 jaar. Als we nu ineens iedereen vanaf 2 jaar 
naar peuteropvang moeten laten gaan kunnen we dat 
nooit betalen. 
 

Er zijn gemeenten waar het aanbod start vanaf 2 jaar 
en ook dat nemen we mee. Er is echter geen 
verplichting om met 2 jaar te starten dus vanaf 2,5 
jaar is ook prima. 

JGZ VINKLIJSTJE  
Vraag 2 in de enquête : Gaat uw kind binnenkort naar 
een voorschoolse voorziening? Deze kunnen wij niet 
door verpleegkundige laten beantwoorden, speciale 
ambtenaar kent VVE-indicatie toe. Wat nu? 

Met de term Voorschoolse Voorziening bedoelen wij 
(zie ook de toelichting onderaan het formulier) of de 
ouder van de peuter wil aangeven of haar / zijn kind 
binnenkort naar een geregistreerde vorm opvang 
gaat. Deze vraag kan de ouder wel beantwoorden. 
Het gaat hier dus niet om een VVE-indicatie. Het 
onderzoek bij de JGZ locaties richt zich niet alleen op 
doelgroep peuters maar op alle peuters. 

We hebben veel dieper onderzoek gedaan en al 
digitaal beschikbaar; als we dit aanleveren dan is het 
onderzoek niet nodig? 

We kunnen deze gegevens alleen gebruiken als dit 
onderzoek gericht is op alle peuters van 2 en 3 jaar en 
niet alleen op de peuters met VVE-indicatie. En u 
heeft u exact dezelfde vragen als in het vinklijstje 
heeft gebruikt. 
Ons onderzoek richt zich nl. op ALLE peuters van 2 
en 3 jaar !! Dus niet alleen de doelgroepkinderen. 

Leeftijd Peuters 2 en 3 jaar: betekent dit dat we 
alleen echt 2 en 3 jarigen benaderen? Of ook er 
tussen in. 

U benadert alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 
Dwz. alle peuters van 2,1 t/m 3,9 jaar. 

  
AANBIEDERS  

Ik denk dat ik van de maand mei een reëler beeld kan 
geven, mag dat ook i.p.v. de maand april? 

Ja 

  
 

Het is eenvoudiger dan u denkt. Het enige dat u hoeft 
op te geven is hoeveel peuters u nu in huis hebt met 
en zonder VVE indicatie. 

 


