
                                         

 

Vanaf 28 augustus gaat kindercentrum Camelot ook 
een peuterprogramma aanbieden. 

 
Door de HARMONISATIE zal er vanaf 1 januari 2018, voor de ouders van 
kinderen op de peuterspeelzaal, een grote verandering plaats vinden op 

financieel gebied. 
 
Minister Asscher  pleit ervoor dat kinderopvang en peuterspeelzaalwerk voor werkende ouders gelijk is. 
Gelijke kwaliteitseisen zijn van belang zodat er voor alle kinderen een gelijk kwaliteitsniveau wordt 
geboden. Een gelijke financiële toegankelijkheid voor kinderen van werkende ouders is belangrijk omdat 
de keuze voor kinderopvang of peuterspeelzaalwerk geen financiële afweging moet zijn, maar een 
afweging op basis van de behoeften van het kind en de combinatie van arbeid en zorg die ouders voor 
ogen hebben. Ook wordt onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk  meer op elkaar afgestemd 
voor de doorgaande ontwikkelingslijn. Reden genoeg voor Kindercentrum Camelot om ook het 
peuterprogramma aan te bieden. Daarmee bieden wij de ouders een nóg completer pakket. 
 
De regering zet in op een betere basis voor peuters door kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te 
harmoniseren. De harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk bestaat uit het gelijkschakelen 
van de kwaliteitseisen en het gelijkschakelen van de financieringsstructuur voor kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk. De gelijkschakeling van de kwaliteitseisen voor kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk loopt mee in het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) waarbij de 
kwaliteitseisen tevens worden herijkt teneinde een kwaliteitsverhoging te bewerkstelligen. 
De regering is met de VNG tot een gezamenlijk beeld gekomen voor de harmonisatie van kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk.  
 
Op 1 januari 2018 is dit een feit. U heeft als ouder de vrijheid om te kiezen voor  de opvang van uw kindje. 
Dit kan zijn hele of halve dagopvang of peuteropvang, dat de naam peuterprogramma krijgt,  op dezelfde 
locatie van Camelot.  
Het belangrijkste verschil, naast de inhoudelijke kwaliteitsverbetering, is de financieringsstructuur. De 
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is op dit moment zo ingericht dat ouders alleen 
recht hebben op kinderopvangtoeslag voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. Dit verschil zal 
verdwijnen. Werkende ouders kunnen straks ook voor het peuterprogramma een kinderopvangtoeslag  
aanvragen. Het organiseren van een aanbod voor kinderen van alleenverdieners of niet-werkende ouders 
blijft aan gemeenten. Het gelijktrekken van de financieringsstructuur zorgt voor een gelijke 
toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen voor werkende ouders en een eerlijker speelveld tussen 
kinderopvang en het huidige peuterspeelzaalwerk. 
 
Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend bij ons terecht. U kunt een mail sturen naar: 
info@kindercentrumcamelot.nl of bellen naar: 0416-351524. 
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