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1. Speerpunt 5: Om preventie in dit kader effectief in te zetten, is het nodig zoveel mogelijk 
kinderen in beeld te hebben via peuteropvang. Zijn er momenteel wachtlijsten in Dalfsen voor 
deze doelgroep? Of worden deze verwacht in het kader van de landelijke tekorten aan 
medewerkers in de kinderopvang?

De peutergroepen staan los van de reguliere kinderopvang. Momenteel zijn er op de peutergroepen 
geen wachtlijsten. Er zijn uiteraard locaties die populairder zijn dan andere, waardoor peuters daar 
wel eens iets langer moeten wachten. Maar in iedere kern is er in principe voldoende aanbod. 
Vooralsnog worden er ook geen wachtlijsten verwacht. Hierover is nauw contact met de aanbieders. 

2. Hoe wordt gehandeld als een kind wel een indicatie VE heeft maar hier geen gebruik van maakt? 
Hoe blijft een kind dan in beeld? 

Deelname aan VE is geen verplichting. Het is aan de ouders om een keuze te maken voor het gebruik 
van VE. Het weigeren van een indicatie, die door de jeugdarts wordt afgegeven, wordt om privacy 
redenen anoniem aan de gemeente doorgegeven. Die kinderen worden daarna dus niet gevolgd. 
Kinderen waarvan de indicatie door ouders wel wordt geaccepteerd, worden gemeld bij de 
kinderopvang naar voorkeur. De kinderopvang wordt bij deze melding gevraagd aan te geven of en 
wanneer een kind wordt geplaatst op de opvang. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om hun kind 
officieel aan te melden bij de kinderopvang. Redenen van niet deelnemen of stopzetten van 
deelname wordt ook door de opvang doorgegeven aan de gemeente. Geen deelname na acceptatie 
van de VVE-indicatie komt nagenoeg niet voor. 

3. Kunnen ouders zelf een aanvraag doen voor VE als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling 
van hun kind? Of kan dit alleen via het consultatiebureau of de huisarts?

Een VE indicatie wordt altijd afgegeven door het consultatiebureau/ de jeugdarts. Ouders kunnen de 
zorgen over de ontwikkeling van hun kind hier kenbaar maken en dan kan de jeugdarts tijdens een 
(extra) consult besluiten om een VE-indicatie af te geven. 

4. Punt 3.3. Overdracht naar scholen lijkt moeilijk te gaan vanwege lage aantal doelgroepkinderen. 
Juist als het om relatief weinig kinderen gaat zou dit toch juist goed moeten gaan? Is hier een 
protocol voor?

Het goed op elkaar aansluiten van peuteropvang en basisschool zoals benoemd in hoofdstuk 3.3. 
gaat verder dan alleen de overdracht. De overdracht van peuteropvang naar basisschool is in de 
gemeente Dalfsen over het algemeen erg goed geregeld. Peuters worden warm overgedragen aan de 
basisschool: de intern begeleider en leerkracht van groep 1 hebben, vaak samen met de ouders, een 
gesprek met de peuteropvangleidster/VE coach van de kinderopvang. In de tekst wordt verwezen 
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naar de samenwerking in het bewerkstelligen van een lijn. Hiermee wordt een doorgaande 
(educatieve) lijn bedoeld. Jaarlijks is er zowel met de gemeente als onderling meerdere malen 
overleg om hieraan steeds meer vorm te geven.


