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Informatie over de voorschoolindicatie

Wat is een voorschoolindicatie?
Wanneer uw kind een risico heeft op een taalachterstand in de Nederlandse taal, krijgt
het een voorschoolindicatie. Een voorschoolindicatie wordt ook wel een Ja-indicatie
genoemd. Met een voorschoolindicatie kan een kind 4 dagdelen naar de voorschool om
zo de opgelopen taalachterstand in te halen.
Wie bepaalt of mijn kind een voorschoolindicatie krijgt?
De opvoedadviseur op het Ouder- en Kindcentrum (OKC) bepaalt of uw kind een
voorschoolindicatie nodig heeft. Het gesprek met de opvoedadviseur vindt plaats als uw
kind ongeveer 18 maanden is. Alleen kinderen die volgens de arts op het OKC een risico
hebben op een taalachterstand worden uitgenodigd voor een gesprek bij de
opvoedadviseur. De arts geeft een voorlopige voorschoolindicatie als uw kind 11
maanden is. De opvoedadviseur stelt de definitieve voorschoolindicatie vast bij 18
maanden.
Hoe wordt bepaald of mijn kind een voorschoolindicatie krijgt?
Een risico op taalachterstand in de Nederlandse taal wordt bepaald aan de hand van 2
criteria:
1. Opleidingsniveau van de ouder/verzorger van het kind.
Wanneer een ouder/verzorger van het kind een opleiding heeft die lager is dan Mbo-3
niveau (of een vergelijkbaar niveau) kan een kind een risico hebben op taalachterstand.
Een kind ontvangt dan een voorschoolindicatie.
2. Taalomgeving van het kind
Wanneer er thuis met een kind weinig of niet wordt gepraat, gespeeld of voorgelezen in
de moedertaal van het kind, is er sprake van een taalarme omgeving. Deze kinderen
hebben een risico op een taalachterstand. Kinderen uit een taalarme omgeving krijgen
een voorschoolindicatie.
Als u aan een van de twee criteria voldoet, ontvangt uw kind een voorschoolindicatie.
Heeft mijn kind een taalachterstand als ik thuis geen Nederlands praat?
Nee, als er thuis veel met een kind in de moedertaal wordt gepraat, voorgelezen of
gespeeld, ontstaat er geen probleem bij het aanleren van het Nederlands als tweede
taal. Deze kinderen leren op jonge leeftijd voldoende woorden en korte zinnetjes in de
moedertaal. Hierdoor zijn zij in staat de woorden en zinnen in hun moedertaal snel in een
andere taal, bijvoorbeeld het Nederlands, te leren. Uw kind krijgt in dit geval geen
voorschoolindicatie. Uiteraard heeft elk kind baat bij de voorschool. Een kind zonder
voorschoolindicatie kan 2 dagdelen deelnemen aan de voorschool.
Krijgt mijn kind een voorschoolindicatie als ik een expat ben?
Nee, kinderen van expats krijgen geen voorschoolindicatie. De gemeente definieert
expats als volgt: ‘Ouders/verzorgers die afkomstig zijn uit een westers land en korter dan
3 jaar in Nederland blijven of van plan zijn te blijven’. Naast ouders/verzorgers uit
westerse landen vallen ook ouders/verzorgers uit India, China, Zuid-Korea en Japan
onder de definitie van expats.
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Gemeente Amsterdam

Hoeveel dagen kan mijn kind naar de voorschool?
De voorschool is voor alle kinderen van 2.5 tot 4 jaar. Kinderen met een
voorschoolindicatie (Ja-indicatie) hebben recht op 4 dagdelen voorschool. Kinderen
zonder voorschoolindicatie (Nee-indicatie) hebben recht op 2 dagdelen voorschool.
Op een voorschoolkinderdagverblijf of een voorschool met halve dagopvang kunt u
zonder indicatie wel meer dan 2 dagdelen afnemen tegen betaling van het normale
uurtarief.
De gemeente zorgt dat er voldoende voorscholen verspreid over de stad zijn. In
sommige wijken in Amsterdam zijn er op dit moment wachtlijsten voor een plek op een
voorschool. Een voorschoolindicatie geeft u geen garantie op een plekje voor uw kind op
de voorschool van uw voorkeur.
Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de indicatie van mijn kind?
Wanneer u vragen heeft over bovenstaande informatie kunt u contact opnemen met
team voor- en vroegschoolse educatie van gemeente Amsterdam door een mail te sturen
naar: vve@amsterdam.nl
Meer informatie over de voorschool vindt u op: www.amsterdam.nl/voorschool

