
 

Stap 3: Ondersteun de ouders 

 

 

Voorbeeld1 

Peuterspeelzaalwerk en Opvoedondersteuning 

Sociaal Werk Nederland, Ernst Radius en Eline Kolijn 

 

Het goede voorbeeld 

Sociaal Werk Nederland is een organisatie die de stap naar zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie van allerlei groeperingen in de Nederlandse samenleving ondersteunt en stimuleert. Het 
gaat hierbij om een daadwerkelijke verandering, oftewel een transformatie in het sociale leven.  

De organisatie krijgt veel vragen over het opzetten en vormgeven van een peuterspeel-zaalaanbod 
voor deze kinderen en pleit daarom voor een landelijk (financierings-)kader voor peuters in de 
asielopvang. Zij lopen een groot risico lopen om een achterstand in de Nederlandse taal op te lopen. 
Vanuit dat gegeven maken steeds meer gemeenten de keuze om een professioneel aanbod voor alle 
peuters in de asielopvang beschikbaar te stellen. Voor hen is een professioneel peuterspeelzaalaanbod 
van groot belang, omdat het hen  de structuur, veiligheid en uitdaging biedt die ze nodig hebben in de 
lastige woon- en leefsituatie waarin zij zich met hun ouders bevinden. 

 
Bijdrage aan welzijn van kinderen  

Ondanks dat peuters niet binnen de leerplicht vallen, is een professioneel ontwikkelingsaanbod ook 
voor hen belangrijk. De cruciale peuterperiode, waarin een kind zich razendsnel ontwikkelt en zich 
voorbereidt op de start van de basisschool, duurt maar zo’n anderhalf jaar. Daarom is elke maand 
waarin een kind geen gebruik kan maken van een adequaat aanbod er één te veel - ook al verhuist het 
kind daarna weer naar een andere opvanglocatie. Alle kinderen hebben recht op een goede start en 
ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat deze kinderen in Nederland een goed 
beginnen, om op latere leeftijd optimaal te kunnen participeren.  

Al bij jonge kinderen is preventie en tijdige signalering van ontwikkelingsachterstanden erg belangrijk. 
Zo kunnen zij – en hun ouders – zo snel mogelijk geholpen worden, wat hen meer kansen biedt op de 
basisschool. Hiermee kan specialistische zorg op latere leeftijd worden voorkomen. Peuterspeelzalen 
spelen hierbij een belangrijke rol, door doelgericht te werken aan deze taak. Jong geleerd, oud gedaan 

                                                           
1 De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn 
door de werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze 
voorbeelden 



telt nu eenmaal dubbel bij deze doelgroep. De meerwaarde van peuterspeelzalen is bij vluchteling-
peuters ook dat hun ouders op een laagdrempelige manier kennis maken met de Nederlandse 
samenleving en de wijze waarop het onderwijssysteem, ook voor jonge kinderen te werk gaat. 

 
Wat is er voor nodig? 

- De kosten voor een vve-plaats bedragen gemiddeld € 4.378,- per kind per jaar. 
- Partijen waarmee de gemeente samenwerking kan aangaan zijn COA, consultatiebureau, 

kinderopvang, basisonderwijs, inspecties en bibliotheek.  
- Een locatie nabij de asielopvang in een reguliere basisschool heeft de voorkeur, vanwege het 

bereik van de peuterspeelzaal, sterkere ouderbetrokkenheid en een doorgaande lijn. 
 

Ga voor meer informatie naar de website van Sociaal Werk Nederland: http://www.sociaalwerk 
nederland.nl/thema/peuterspeelzaalwerk-opvoedondersteuning/publicaties/publicatie/6005-
handreikingen-peuters-in-de-asielopvang-naar-de-peuterspeelzaal. Hier zijn tevens de door Sociaal 
Werk Nederland en Sardes opgestelde handreikingen voor kinderopvangorganisaties en gemeenten 
te vinden met daarin ervaringen, leerpunten en tips uit de praktijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


