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1. Doelstellingen gemeente





Het voorkomen en aanpakken van taal-, ontwikkelings- en onderwijsachterstanden bij jonge
kinderen.
Het vroegtijdig opsporen, bereiken en toeleiden van jonge doelgroepkinderen met een risico op
taal-, ontwikkelings- en onderwijsachterstand.
Peuters gaan zonder of met een beperkte achterstand naar groep 1 van de basisschool.
Kleuters gaan zonder of met een beperkte achterstand naar groep 3 van de basisschool.

De subsidieregeling moet het mogelijk maken om bovenstaande maatschappelijke doelstellingen op
het gebied van Voor- en vroegschoolse educatie te realiseren



Het mogelijk maakt dat doelgroepkinderen 4 dagdelen deelnemen aan VVE
Er voor deze kinderen een adequaat kwalitatief hoogwaardig VVE aanbod is op de locaties

2.

Subsidieregeling



Voorschoolse Educatie wordt aangeboden in dagopvangarrangementen of peuterarrangementen
uitgevoerd door een kinderopvangorganisatie (KO), voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar.
Vroegschoolse educatie wordt aangeboden in de groepen 1-2 van het primair onderwijs (PO), voor
kinderen tussen 4 en 6 jaar.
Locaties die VVE aanbieden ontvangen daarvoor gemeentelijke subsidie. Compas coördineert in
opdracht van de gemeente de subsidieverstrekking.




Subsidie Peuterarrangement
 Peuterarrangementen op VVE locaties bieden per jaar gedurende 40 schoolweken, 4 dagdelen per
week VVE aan.. Er is een aanbod van minimaal 10 en maximaal 14 uur. voor doelgroepkinderen.
(derde en vierde dagdeel )
1. Op verzoek van de gemeente kunnen kinderen waarvoor zorg is op reguliere, niet-VVE locaties, 2
extra dagdelen geplaatst worden en worden de kosten voor deze extra dagdelen via subsidie
vergoed. Als een peuter onder de WKO valt, moet door ouder wel aanvullend
kinderopvangtoeslag voor deze extra uren aangevraagd worden. Ouders hoeven echter de eigen
bijdrage voor deze extra uren niet te betalen; kinderopvangorganisaties kunnen deze eigen
bijdrage periodiek facturen aan SSPOH/Compas en ontvangen van ouders de
kinderopvangtoeslag.
2. Vanaf 2018 wordt de subsidie verstrekt op basis van kindgebonden financiering. Voor 2018
bedraagt het maximale te vergoeden uurtarief voor peuterarrangementen € 9,51.
Het maximaal toegestane aantal uren bedraagt standaard 7 uur en maximaal 14 uur op VVElocaties of voor kinderen die op verzoek van gemeente/GGD een extra plaatsing op een reguliere
locatie hebben. Als een peuter geplaatst is voor meer uren dan maximaal toegestaan, dan
vergoedt de gemeente voor de uren boven het maximum geen subsidie.
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De subsidievergoeding wordt als volgt berekent:




Voor kinderen die onder de WKO vallen, vergoedt de gemeente voor de eerste 7 uur €
2,06 per uur (= € 9,51 -/- € 7,45 normtarief kinderopvangtoeslag 2018). Voor de
toegestane uren boven de 7 uur vergoedt de gemeente:
o € 9,51 per uur voor peuter op VVE-locatie;
o € 2,06 per uur voor peuter op een reguliere locatie
Voor kinderen die niet onder de WKO vallen, betaalt de gemeente voor de eerste 7 uur €
9,51 -/- inkomensafhankelijke uurtarief conform de ouderbijdragetabel. Voor de
toegestane uren boven de 7 uur vergoedt de gemeente € 9,51 per uur.

3. In het tarief voor kindgebonden financiering is inclusief:







kwartier ervoor/erna t.b.v. vergaderingen, voorbereiding en afronding van dagelijkse
werkzaamheden binnen de peuterarrangementen (0,5 uur per pedagogisch medewerker
per dagdeel);
uitvoering van intake, oudergesprekken en (digitale) overdracht. Uitgangspunt hierbij is 1
uur voor intake, 1 uur voor oudergesprekken en 1 uur voor overdracht in de 1,5 jaar dat
een peuter geplaatst is op het peuterarrangement (= 3 uur in 1,5 jaar, dus 2 uur op
jaarbasis);
compensatie voor 15% leegstand;
compensatie voor indexering uurtarief conform advies Brancheorganisatie Kinderopvang.

Subsidie Kinderopvang
Kinderopvang op een VVE locatie ontvangen voor de uitvoering van VVE op een tegemoetkoming van
€ 1.500,00 per groep, uitgezonderd babygroepen in 2018
De hoogte van de subsidie aan de kinderopvang wordt bepaald op basis van plaatsingsgegevens die
de kinderopvangorganisatie periodiek aan de Peutermonitor aanlevert. De kinderopvangorganisatie legt
de kwalitatieve en financiële verantwoording over de realisatie van (VVE-) peuterarrangementen aan
de gemeente af via de Peutermonitor en Compas. Compas bundelt de informatie op stedelijk niveau en
legt verantwoording af aan de gemeente over de besteding van de subsidie.

Subsidie Onderwijs
Het PO ontvangt voor alle VVE-locaties subsidie voor de VVE coördinatie en individuele
kindbegeleiding. In 2018 wordt per school een tegemoetkoming van € 5.750,00 aangeboden (3,5 uur
per week x 40 weken x € 40).

3. Subsidievoorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een locatie te voldoen aan de in dit document
genoemde richtlijnen en aan de onderstaande voorwaarden:
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Het peuterarrangement (PA) van de KO locatie heeft tenminste 15% doelgroepkinderen op basis van
de in 3.1 opgenomen criteria en/of
De basisschool heeft meer dan 15% doelgroepkinderen op basis van de Gewichtenregeling
basisonderwijs.
Gewichtenregeling en bepaling doelgroep VVE
De gewichtenregeling voor het primair onderwijs is op dit moment onderhavig aan verandering. De
nieuwe gewichten regeling zal leidend zijn voor het bepalen van doelgroepkinderen inde voorschoolse
periode.
Indien een kind al deelneemt aan een peuterarrangement en er twijfel is of het kind al dan niet voldoet
aan de doelgroepcriteria, kan gebruik worden gemaakt van de SNEL test als aanvullende informatie.
Vervolgens wordt de uitslag voorgelegd aan Compas i.v.m. subsidietoekenning.
Teldrempel
1

2.

3.

4.

Om in aanmerking te komen voor VVE subsidie, moet van de op een locatie aanwezige
kinderen tenminste 15% tot de categorie doelgroepkinderen (KO) of doelgroepkinderen gewicht
(PO) behoren. Dit percentage wordt berekend door het aantal vastgestelde doelgroep- of
gewichtenkinderen te delen door het totaal aantal kinderen op de groep. KO en PO tellen de
kinderen separaat, waarbij ook de kinderen in de peuterarrangementen en de kinderen in de
dagopvangarrangementen separaat worden geteld.
Wanneer een locatie (KO) minder dan 15% doelgroep- of gewichtenkinderen heeft, gelden de
volgende richtlijnen voor VVE:
 Er kan gewerkt worden met een VVE programma;
 De medewerkers kunnen worden getraind in het werken met dat VVE programma;
 Er wordt gestimuleerd dat de doelgroepkinderen (bij peuterarrangementen) vier dagdelen
(2x2) aanwezig zijn.
Wanneer binnen een peuterarrangement sprake is van meer dan 15% doelgroepkinderen en
binnen de dagopvangarrangementen niet, dan vallen de dagopvangarrangementen op die locatie
onder de richtlijnen voor locaties met minder dan 15% doelgroepkinderen. In dat geval wordt voor
de dagopvangarrangementen wél subsidie verstrekt om het VVE programma te kunnen uitvoeren.
Wanneer een locatie onder de teldrempel komt te vallen door wijziging van de
groepssamenstelling, dan wordt in samenspraak met de desbetreffende kinderopvang organisatie
een redelijke afbouwperiode afgesproken. Te denken valt aan een fasegewijze afbouw van 6
maanden tot 1 jaar.

Teldatum
De landelijke teldatum is 1 oktober voor alle organisaties.
VVE Domeinen
Het VVE aanbod op locaties wordt gerealiseerd uitgaande van onderstaande domeinen en
richtinggevende kaders van de Inspectie van het Onderwijs
1. Ontwikkelingsproces
 Aanbod: Het aanbod bereidt de peuters voor op de basisschool
 Zicht op ontwikkeling: De Kinderopvang en peuterarrangement volgt de ontwikkeling van haar
peuters zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.
 Pedagogisch-educatief handelen: Het pedagogisch-educatief handelen van de pedagogisch
medewerkers stelt peuters in staat tot spelend leren en ontwikkelen.
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 (Extra) ondersteuning: Peuters die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en
begeleiding
 Samenwerking. De voorschool werkt samen met relevante partners.
2. Resultaten voorschoolse educatie
 Ontwikkelingsresultaten: De voorschool behaalt met haar peuters resultaten voor taal en rekenen
die ten minste in overeenstemming zijn met de gestelde doelen. De voorschool gaat na of de
peuters goed zijn toegerust voor de basisschool. De peuters behalen daarnaast sociale
competenties en motorische vaardigheden op het niveau dat ten minste in overeenstemming is
met de gestelde doelen.
3. Kwaliteitszorg en ambitie
 Kwaliteitszorg: De voorschool heeft vanuit haar maatschappelijke opdracht doelen geformuleerd.
Zij evalueert regelmatig en systematisch de realisatie van de doelen en verbetert op basis
daarvan de voorschoolse educatie.
 Kwaliteitscultuur: De voorschool heeft een heldere structuur, kent een professionele
kwaliteitscultuur en functioneert transparant en integer.
 Verantwoording en dialoog: De voorschool legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over ambities, doelen en resultaten en voert daarover actief een dialoog.

VVE projecten
Om VVE doelstellingen te realiseren worden naast het VVE locatieplan en VVE coördinatie de volgende
projecten aangeboden.






Schakelklas-Schakelbouw
Interne coach
VVE thuis
Vakantieschool
Zomerclub

4. Verantwoording van subsidie
Locaties die VVE subsidie ontvangen zijn verplicht een inhoudelijke verantwoording af te leggen middels
het VVE locatieplan.
De kinderopvangorganisatie legt de kwalitatieve en financiële verantwoording over de realisatie van
(VVE-) peuterarrangementen aan de gemeente af via de Peutermonitor en Compas. Compas bundelt
de informatie op stedelijk niveau en legt verantwoording af aan de gemeente over de besteding van de
subsidie.
Met schoolbesturen en kinderopvang worden afspraken gemaakt over de resultaten van de voor- en
vroegschoolse educatie.

Registratie en Verantwoording van opbrengsten
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Kinderopvangorganisaties werken mee aan het volgen en registreren van de ontwikkeling van
kinderen en het registreren van opbrengsten.
 Scholen werken mee aan het volgen en registreren van de ontwikkeling van kinderen en het
registreren van opbrengsten.
 Scholen nemen in hun leerlingvolgsysteem tenminste de volgende gegevens op:
Bij de instroom van groep 1 indien een leerling VVE gevolgd heeft:
 het aantal maanden dat een leerling VVE heeft gevolgd;
 het VVE programma dat een leerling heeft gevolgd;
 de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

5. Toezicht VVE
Toezicht VVE in de Kinderopvang




De GGD is belast met de inspectie van VVE in de Kinderopvang. Zij legt haar bevindingen vast in
een inspectierapport aan de gemeente. Ook de vertegenwoordiging van de
kinderopvangorganisatie ontvangt het rapport.
De Inspectie van het Onderwijs houdt signaal gestuurd toezicht op de kwaliteit van Voor- en
Vroegschoolse educatie en de voortgang bestuursafspraken binnen PO en KO. De bevindingen
worden teruggekoppeld aan de desbetreffende besturen, locaties en gemeente.

Toezicht VVE in primair onderwijs
a. Het toezicht op VVE in het primair onderwijs maakt onderdeel uit van het regulier toezicht op de
kwaliteit van het primair onderwijs door de Inspectie van het onderwijs. In het signaalgestuurd
toezicht leiden signalen uit het regulier toezicht tot een verdergaand vve-onderzoek.
b. Het actuele waarderingskader vindt u op http://www.compasnul13.nl/projecten/kwaliteitszorg-vve

6. Werkwijze
Het locatieplan





In het locatieplan beschrijven de partners op de VVE locatie gezamenlijk het geheel aan activiteiten,
projecten en speerpunten voor het komende schooljaar. Het locatieplan heeft primair tot doel de
kwaliteit van de uitvoering. Uitgangspunt voor VVE is het kwaliteitskader van de Inspectie van het
Onderwijs. Inzet en uitvoering van de aanvullende VVE projecten worden eveneens in het
locatieplan beschreven.
Het locatieplan wordt vormgegeven op basis van evaluatie van het voorgaande jaar en het VVE
inspectierapport.
Het locatieplan sluit aan op het meerjarenactiviteitenplan van de school (schoolplan) en op het
jaarplan van de kinderopvang voor dagopvang- en peuterarrangementen, of op het
kindcentrumjaarplan. In het school- of kindcentrum(jaar)plan wordt verwezen naar het VVElocatieplan.
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Het locatieplan moet op een jaarlijks vast te stellen datum binnen zijn bij Compas.

Regie en Overlegstructuur










Directie en locatiemanagement voeren regie, stellen doelen op de deeldomeinen van VVE en
organiseren sturing op de werkvloer.
Directie en locatiemanagement evalueren cyclisch VVE (PDCA) en stellen doelen vast voor het
daarop volgende jaar.
Op elke VVE locatie wordt vormgegeven aan het VVE locatie overleg (0-6 of 2½-6 overleg),
tenminste 4 x per jaar.
De voorzitter van het VVE locatie overleg is bekend met de op haar locatie gestelde VVE doelen,
speerpunten en beoogde opbrengsten vanuit het VVE locatieplan.
Elke locatie heeft VVE coördinatie geregeld. Op de locatie werken de VVE coördinator KO en PO
samen. Een van hen is contactpersoon voor Compas. Een van hen is voorzitter van het VVE 0-6 of
2½-6 overleg) locatieoverleg.
VVE coördinatoren zijn bekend met de VVE locatiedoelen en met de richtlijnen vanuit de Inspectie
van het Onderwijs en de GGD voor de uitvoering van VVE.
VVE coördinatoren zijn medeverantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van VVE op de
locatie, bij voorkeur coördineert deze persoon de kwaliteit van de aanvullende projecten
De VVE coördinatoren van alle VVE locaties komen bijeen in het gemeentebrede VVE
netwerkoverleg. Dit netwerkoverleg komt 1x per jaar bijeen. Deze bijeenkomst is gericht op
kennisdelen en -uitwisseling met het werkveld.

Compas









Coördineert in opdracht van de gemeente de subsidieverstrekking.
Verzamelt VVE opbrengsten, coördineert de inhoudelijke en financiële verantwoording voor de
gemeente.
Monitort de aantallen doelgroepkinderen
Adviseert en begeleidt locaties bij de uitvoering van VVE en draagt mede zorg voor de kwaliteit van
de uitvoering.
Ondersteunt locaties procesmatig met het locatieplan
Organiseert VVE trainingen en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van de trainingen.
Draagt mede zorg voor her- en bijscholing in de gekozen VVE programma’s.
Monitort VVE opleidingsgegevens.
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