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Scholierenvergoeding vanaf 2018 ook beschikbaar voor minimaouders
met een peuter
Het college van B en W heeft besloten dat ouders met een minimuminkomen in aanmerking
komen voor een scholierenvergoeding als hun kind naar de peuteropvang gaat. Ouders
hebben vanaf 2018 recht op 250 euro per kind per jaar.
Het college wil met deze maatregel stimuleren dat ouders met een laag inkomen hun kind naar
een voorschool brengen. Vanaf 2018 gaat de nieuwe wet Kinderopvang in en verdwijnt het
verschil tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. De gratis peuterspeelzalen in Amsterdam
worden omgevormd tot kinderopvang. Nu kunnen peuters 6 tot 12 uur per week gratis naar een
peuterspeelzaal. Vanaf 2018 kunnen zij 15 uur per week naar een peutervoorziening. Ouders zijn
dan wel verplicht een inkomensafhankelijke ouderbijdrage te betalen. Ouders met een
minimuminkomen betalen maximaal 25 euro per maand. Het college wil deze ouders tegemoet
komen in de kosten en zo stimuleren dat ouders met een laag inkomen hun kind ook in 2018 naar
een voorschool brengen. Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Amsterdam zou de bijdrage
voor kinderopvang voor ouders met een minimuminkomen het liefst op nul zetten, maar dat is in
strijd met de door het Rijk vastgestelde regels. Daarom kiest het college ervoor deze ouders
tegemoet te komen met een scholierenvergoeding van 250 euro per jaar. Deze is breed inzetbaar
voor bijvoorbeeld kleding, speelgoed en vervoerskosten.”
Peutervoorziening met voorschool voor alle peuters
Op dit moment gaat bijna 90% van de zogeheten doelgroepkinderen (die een verhoogd risico
lopen op een onderwijsachterstand) naar een peutervoorziening met voorschool. Op de
voorschool wordt gewerkt met een educatief programma en er is veel aandacht voor taal,
voorlezen, tekenen, zingen en bewegen. Kinderen worden zo spelenderwijs voorbereid op de
basisschool. De voorziening is vanaf 2018 stadsbreed beschikbaar en toegankelijk voor alle
kinderen, ongeacht het inkomen van de ouders. Kinderen vanuit allerlei achtergronden komen
elkaar zo tegen op dezelfde voorziening en worden zich al op jonge leeftijd bewust van de diverse
stad waarin zij opgroeien. Amsterdam grijpt deze nieuwe wet aan om één peutervoorziening met
voorschool voor peuters te realiseren, waar alle peuters minimaal 15 uur per week terechtkunnen.
Werk, inkomen of opleidingsniveau van ouders speelt geen rol.

