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Dit uitvraagdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht een 
potentiële aanbieder desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen dan 

dient hij dat aan te geven met vragen via (subsidietender@geldrop-mierlo.nl). Als later blijkt dat 
het uitvraagdocument tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden bevat die een (potentiële) 

aanbieder redelijkerwijze had kunnen opmerken, dan zijn deze voor zijn risico. 
 

Uit dit uitvraagdocument vloeien geen verplichtingen voort voor de subsidieverlener anders dan 
de verplichting zich aan de ingestelde procedure te houden.  

 
De subsidieverlener behoudt zich het recht voor de subsidietender te staken. In dat geval hebben 

potentiële aanbieders geen recht op schadevergoeding betreffende de gemaakte kosten in het 
kader van deze subsidietender. 

 
Potentiële aanbieders hebben zowel vanwege beschreven voorbehouden als in het algemeen geen 

recht op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt in het kader van deze subsidietender. 
 

Potentiële aanbieders kunnen geen rechten ontlenen aan de in dit uitvraagdocument genoemde 
planning. 

 
 

© 2019 – Gemeente Geldrop-Mierlo i.s.m. Victor Advocaten VOF 
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II. Definities 
 
Gedefinieerde termen hebben in enkelvoud en meervoud overeenkomstige 
betekenis. De definities zoals vastgelegd in artikel 1.1 van de Wet 
Kinderopvang zijn onverkort van toepassing.  
 
Aanvullend gelden de volgende definities: 
 
aanbieder kindercentrum dat op basis van deze subsidietender 

van de subsidieverlener een subsidiebeschikking 
heeft gekregen 

 
aanvraag  een verzoek van een belanghebbende, een besluit te 

nemen, als bedoel in artikel 1:3 derde lid van de 
Algemene wet bestuursrecht 

 
basisschoollocatie één gebouw waar één of meer scholen voor 

basisonderwijs zijn gehuisvest of de verschillende 
gebouwen waar één school voor basisonderwijs is 
gehuisvest 

 
beschikking  een beschikking als bedoeld in artikel 1:3 tweede lid 

van de Algemene wet bestuursrecht 
 
CMD   Centrum voor Maatschappelijke Deelname 
 
Doelgroeppeuter/  
VVE-geïndiceerde  
peuter peuter die vanuit de JGZ een VVE-indicatie: 

voorschoolse educatie heeft ontvangen en die 
daarmee recht heeft op een aanbod voorschoolse 
educatie (VVE) bij één van de subsidieontvangende 
kindercentra van tenminste 11 – 16 uur per week  

 
doorgaande leer- en  
ontwikkellijn   de ononderbroken ontwikkelingslijn van kinderen 

van de voorschoolse educatie (voorschoolse educatie 
en/of kinderopvang) naar de vroegschoolse educatie 
(groep 1/ 2) en breder de basisschool (0 tot 13) 

 
gemeente   de gemeente Geldrop-Mierlo 
 
JGZ  De JGZ 0-4 jaar, oftewel: het consultatiebureau  
 
 
kindercentrum  een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, 

anders dan gastouderopvang 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&hoofdstuk=1&afdeling=1&artikel=1.1&z=2019-01-01&g=2019-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0017017&hoofdstuk=1&afdeling=1&artikel=1.1&z=2019-01-01&g=2019-01-01
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LRK   Landelijk Register Kinderopvang 
 
 
subsidie  de aanspraak op financiële middelen, door een 

bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde 
activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling 
voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of 
diensten, een en ander zoals opgenomen in titel 4.2 
van de Algemene wet bestuursrecht 

 
subsidietender  de procedure als beschreven in dit uitvraagdocument 
 
subsidieverlener het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Geldrop-Mierlo 
 
voorschoolse educatie uitvoering van een door het college gesubsidieerd 

programma dat gericht is op het verbeteren van de 
voorwaarden voor het met succes instromen in het 
basisonderwijs voor kinderen die nog niet tot een 
school kunnen worden toegelaten (artikel 1.1 lid 1 
Wet Kinderopvang) 

 
voorschool/ voorschoolse  
voorziening:   een kindercentrum dat voorschoolse educatie  (VVE) 

aanbiedt.  
 
vroegschool:  bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met 

een beredeneerd aanbod/ VVE-aanbod gericht op 
VVE-geïndiceerde kinderen. 

 
VVE voor- en vroegschoolse educatie 

 
zienswijze  zienswijze als bedoeld in 4:7 van de Algemene wet 

bestuursrecht 
 
zorgpeuters:  peuters in de leeftijd van 2-4 jaar (met mogelijke 

uitloop naar 4,5 jaar) met een zorg- en of 
ondersteuningsvraag. 
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III. Voorwerp van de subsidieregeling 

III.1 Inleiding 

 
In dit hoofdstuk beschrijft de subsidieverlener eerst de activiteiten die hij wil 
financieren en de uitgangspunten die daarbij gelden (par. III.2). Daarna 
beschrijft hij de bekostiging van deze activiteiten (par. III.3). Vervolgens 
plaatst de subsidieverlener de activiteiten, uitgangspunten en de bekostiging 
in de beleidscontext (par. III.4). 

III.2 Activiteiten en uitgangspunten 

Activiteiten 
Binnen de subsidietender ‘Ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie’ 
subsidieert de subsidieverlener de volgende activiteiten:   
 

A. Het voorschools educatief aanbod, waaronder voorschoolse educatie 
(VVE)   

B. De zorgcomponent voorschoolse educatie  
C. OAB brede (taal)ontwikkelingsprojecten  

 
De subsidieverlener laat hierbij de ruimte aan potentiële aanbieders om op 
basis van hun eigen expertise het “hoe” vorm te geven. De gemeente beperkt 
zich tot het “wat” (maatschappelijke effecten, omschrijving activiteiten en de 
uitgangspunten, vertaald naar beoordelingscriteria).  
A: Het voorschools educatief aanbod (inclusief VVE) 
Uit onderzoek blijkt dat een kind in de eerste vier levensjaren de basis legt 
voor het verdere leven. Daarom is de opgave om problemen in de ontwikkeling 
zo vroeg mogelijk te signaleren en (dreigende) achterstanden in de brede 
ontwikkeling van het kind te voorkomen en weg te werken. Voorschoolse 
educatie biedt hier een antwoord.  
 
De meeste peuters in de leeftijd 2-4 jaar bezoeken een voorschoolse 
voorziening (kinderopvang; dagopvang en/ of peuterwerk, gastouderopvang). 
De gemeente heeft de wettelijke taak om een voorschools educatief aanbod te 
organiseren voor in ieder geval twee specifieke doelgroepen:  
 
1) peuters waarvan ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag;  
2) peuters met een VVE-indicatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie).  
 
Gezien onder andere het belang van een ‘leven lang ontwikkelen’ en de 
vroegsignaleringsfunctie vanuit de voorschool ziet de subsidieverlener het als 
een opgave om in samenwerking met kindpartijen (onderwijs, kindercentra, 
JGZ) te bereiken dat zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van een 
voorschoolse voorziening. Hierbij dienen subsidieverlener en kindpartijen per 
gebied/buurt te bekijken wat de beste aanpak is.  
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Met de subsidie ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie stelt de 
subsidieverlener kindercentra in staat om een voorschools educatief aanbod 
(waar VVE integraal onderdeel vanuit maakt) te organiseren. Belangrijk hierbij 
is dat de kindercentra het aanbod organiseren volgens wettelijke criteria en in 
hechte samenwerking met het onderwijs, de JGZ en het CMD. In paragraaf V.4 
zijn de eisen (waaronder de doelgroepdefinitie en de uitbreiding van het 
urenaanbod naar 960 uur) die de subsdidieverlener stelt aan het aanbod 
voorschoolse educatie opgenomen.  
B: Zorgcomponent voorschoolse educatie 
BCO voert in de periode waarin deze subsidietender loopt een onderzoek uit 
naar de zwaardere ondersteuningsbehoeften van peuters in de voorschoolse 
educatie. Het is bij het publiceren van de subsidietender nog onduidelijk hoe 
de oplossingsrichtingen die BCO adviseert eruit zien. Deze 
oplossingsrichtingen gaan over signalering, toeleiding, aanbod en afstemming 
tussen partners bij signaleringen. Op 1 september 2019 is het onderzoek 
afgerond. Begin september kijkt de subsidieverlener óf en op welke wijze de 
onderzoeksuitkomsten onderdeel gaan uitmaken van deze subsidietender.  
 
Gezien de korte opeenvolging in de looptijd van het onderzoek (juni tot en met 
september 2019) en de schrijfperiode voor potentiele aanbieders voor hun 
aanvraag (september/oktober 2019) is ervoor gekozen om via overleggremia 
(educatief beraad en werkgroep ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie) 
partijen op de hoogte te brengen van de tussentijdse opbrengsten van het 
onderzoek. De tussentijdse resultaten publiceert de subsidieverlener ook op 
een daarvoor speciaal ingerichte webpagina op de website van de gemeente 
Geldrop-Mierlo, waarop zij ook de procesinformatie ten behoeve van de 
subsidietender deelt. 
C: OAB brede taalontwikkelingsprojecten  

(G)OAB-beleid  

Gemeenten hebben op grond van het gemeentelijk 
onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) een belangrijke rol in het voorkomen 
en bestrijden van onderwijsachterstanden. Op basis van de 
onderwijsachterstandsmiddelen (OAB-middelen) realiseert de gemeente een 
aanbod voorschoolse educatie. De middelen laten de gemeente ook ruimte om 
brede taalontwikkelingsprojecten te subsidiëren met als doel om kinderen te 
ondersteunen die op basis van hun omgevingskenmerken een vergroot risico 
lopen op een onderwijsachterstand1 .   

Taalontwikkelingsprojecten gericht op blootstellingsachterstand  

Kinderen bij wie de taalontwikkeling achterblijft bij leeftijdsgenoten hebben 
een taalachterstand. Een taalachterstand kan worden veroorzaakt door een 
stoornis bij het kind of door onvoldoende taalaanbod uit de omgeving. Men 
spreekt dan respectievelijk van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een 
taalontwikkelingsachterstand (TOA). Ook een combinatie is mogelijk. Binnen 
de ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie richt de subsidieverlener zich op 
taalontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Daaronder verstaat de 

                                                        
1 Bron: besluit specifieke uitkering ten behoeve van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 
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subsidieverlener: een achterblijvende taalontwikkeling als gevolg van 
onvoldoende (kwalitatief) taalaanbod vanuit de omgeving (ofwel een 
‘blootstellingsachterstand’).  
 
Zo hebben kinderen uit gezinnen die thuis een andere taal dan Nederlands 
spreken vaak een blootstellingsachterstand in het Nederlands. De thuistaal is 
dan wel goed ontwikkeld. Een taalontwikkelingsachterstand kan voorkomen 
bij kinderen in hun thuistaal (ook bij kinderen waarvan de thuistaal 
Nederlands is) als het taalaanbod ontoereikend is en/of als de kwaliteit van 
het taalaanbod onvoldoende is. Kinderen met TOA kunnen niet optimaal 
profiteren van het onderwijsaanbod en hun prestaties blijven achter. TOA 
heeft een goede prognose als het taalaanbod verbetert. 

Gezinsgerichte programma’s  

Binnen de voor- en vroegschoolse educatie bestaat een onderscheid tussen 
centrumgerichte en gezinsgerichte programma’s voor 
(taal)ontwikkelingsstimulering van kinderen. Centrumgerichte programma  
(vve-programma’s) krijgen uitvoering in een voorschoolse voorziening 
(kinderdagverblijf of voorschool) en/of in groep 1 en 2 van de basisschool 
(vroegschools). Voorbeelden zijn Uk & Puk, Startblokken, Piramide. 
Gezinsgerichte programma’s richten zich daarentegen via de ouders op de 
kinderen. De ontwikkeling van het kind krijgt stimulatie doordat ouders thuis 
met hun kind allerlei speelse activiteiten doen en voorlezen. Verder bevordert 
dit de ouder-kindinteractie en ouders leren vaardigheden om hun kind te 
ondersteunen en stimuleren bij hun ontwikkeling. Voorbeelden zijn Opstap en 
VVE-thuis.  
 
Bij ouders rust de eerste verantwoordelijkheid om hun kinderen te stimuleren 
in hun ontwikkeling en te begeleiden in hun onderwijsloopbaan. Ouders willen 
het beste voor hun kind. Onderzoek laat zien dat betrokkenheid van ouders bij 
het onderwijs, vooral via gerichte programma’s, leidt tot betere prestaties van 
leerlingen. Het goed informeren van ouders over schoolgedrag en prestaties 
van hun kinderen leidt bijvoorbeeld tot betere leerprestaties. Hetzelfde geldt 
voor het verbeteren van de vaardigheden van lager opgeleide ouders, 
bijvoorbeeld door hen te leren hoe zij betrokkenheid kunnen vormgeven. Dit 
draagt bij aan een positieve houding ten opzichte van leren2.  

Extra budget beschikbaar voor wijken Braakhuizen-Zuid en Coevering 

Op basis van de wijkkenmerken (bijlage 4) is een duidelijk verschil 
waarneembaar in aantallen doelgroeppeuters per basisschoollocatie en scores 
(onder gemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld) op de verschillende 
indicatoren binnen het jeugddomein. Op basis van locatieobservaties van de 
tijdelijk projectmedewerker voor- en vroegschoolse educatie en signalen uit 
het veld maken we op dat wijkdifferentiatie nodig is om zo meer toe te kunnen 
werken naar meer gelijke kansen voor kinderen. 
  

                                                        
2 Bron: kamerbrief over actieplan gelijke kansen in het onderwijs, d.d. 31-10-2016 

 



 

 10 

Op basis van het uitgangspunt: ‘het bieden van gelijke kansen’ (zie III.2.5) kiest 
de subsidieverlener ervoor om in de wijken waarvan sprake is van specifieke 
achterstanden extra geld beschikbaar te stellen om hier te kunnen investeren 
in brede taalontwikkelingsprojecten. Concreet stelt de subsidieverlener een 
extra budget beschikbaar voor  (potentiële) aanbieders van het voorschools 
educatief aanbod  op de schoollocaties: 1) Kindcentrum De Vlinder en 2)  
Basisschool de Regenboog/ Kindcentrum de Rots. Dit stelt de (potentiële) 
aanbieders in staat om extra taalontwikkelingsprojecten in te zetten. Deze 
taalontwikkelingsprojecten dienen gericht te zijn op 
taalontwikkelingsachterstanden als gevolg van een blootstellingsachterstand 
en dienen gezinsgericht te zijn.  

Aandacht voor stimuleringssubsidie: ‘Tel mee met taal’ 

Om de brede taalontwikkelingsprojecten extra kracht bij te kunnen zetten 
heeft het Rijk binnen het actieprogramma ‘gelijke kansen in het onderwijs’ 
onder de pijler ouderbetrokkenheid extra middelen beschikbaar gesteld voor 
het subsidieprogramma: ‘Tel mee met taal’. Met dit programma is er subsidie 
beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van 
laaggeletterdheid. Kindercentra en het onderwijs kunnen deze subsidie 
aanvragen en kunnen op basis hiervan projecten starten gericht op laag 
taalvaardige ouders die vervolgens met taaltrainingen en steun in het bieden 
van een educatief thuismilieu, effectiever met de (voor)school kunnen 
communiceren.  Getrainde vrijwilligers begeleiden de deelnemende ouders 
bijvoorbeeld naar een ouderavond. Juist de gecombineerde aanpak van het 
bevorderen van ouderbetrokkenheid en het tegengaan van taalachterstanden 
is voor deze groep ouders effectief gebleken3. 
Uitgangspunten  
Op basis van de volgende onderlinge samenhangende uitgangspunten wil de 
subsidieverlener de activiteiten blijven subsidiëren.   
 
1. Een kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie. Zie de omschrijving in 

III.2.2 en de kwaliteitseisen in paragraaf V.4.  
 
2. De versterking van de samenwerking tussen mensen die om het kind staan. 

Het bundelen van expertises vergroot de ontwikkelingskansen van 
kinderen. Ontmoeting, het met elkaar in gesprek gaan, elkaar kennen en 
bereid zijn om elkaar te versterken zijn essentiële ingrediënten voor 
samenwerking. Het gaat hierbij niet alleen om ontmoeting en gerichte 
samenwerking tussen medewerkers van kindercentra en scholen in de 
wijk, maar ook om ontmoeting met ouders (ouderbetrokkenheid/ 
educatief partnerschap) en met andere partijen die activiteiten aanbieden 
in de wijk.  

 
3. Het neerzetten van niet-formeel leren en spelenderwijs leren.  Zie de 

omschrijving in  III.4.6.   
 

                                                        
3 https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/ en kamerbrief over actieplan gelijke kansen in het onderwijs, d.d. 31-10-
2016 
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4. Het bieden van gelijke kansen. Juist door kinderen ongelijk te behandelen, 
krijgen ze gelijke kansen. Het gelijkheidsbeginsel luidt immers: gelijke 
gevallen gelijk en ongelijke gevallen ongelijk naar de mate van hun 
ongelijkheid. Sommige kinderen hebben dus net wat extra of andere 
activiteiten nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Per gebied of 
soms zelfs per buurt bestaan er verschillen binnen de gemeente. In elke 
wijk is iets anders nodig of zijn bepaalde zaken belangrijk. Daarom zullen 
wij steeds meer gaan differentiëren op wijkniveau. In bijlage 4 zijn de 
belangrijkste gebiedskenmerken op het jeugddomein benoemd waar de 
gemeente weet van heeft.   

 
5. Het flexibel in kunnen spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen 

die raken aan (voorschoolse) educatie. Op dit moment zijn dat bijvoorbeeld 
de toename van het aantal statushouders (vluchtelingen) dat zich in de 
gemeente vestigt en de internationalisering (als gevolg van de 
aantrekkende werking van de Brainportregio Eindhoven).  

 
6. Meetbaarheid van de inzet (monitoring). Gedurende het uitvoeren van de 

gesubsideerde activiteiten is het van belang te meten of we op de goede 
weg zijn in de richting van de beoogde maatschappelijke effecten.  

 
7. Specifiek voor de plannen gericht op de basisschoollocaties: 1) Kindcentrum 

De Vlinder en 2) Basisschool de Regenboog/ Kindcentrum de Rots. Het 
aanbieden van OAB brede taalontwikkelingsprojecten gericht op 
blootstellingsachterstand van doelgroeppeuters en zijnde gezinsgerichte 
programma’s. Zie de omschrijving in III.2.4. 

 

De subsidieverlener hecht bij de plannen van aanpak die potentiële aanbieders 
moeten indien bij hun aanvraag waarde aan: 
  
1. Een kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie;  

2. De versterking van de samenwerking tussen mensen die om het kind 

staan;  

3. Het neerzetten van niet-formeel leren en spelenderwijs leren; 

4. Het bieden van gelijke kansen; 

5. Het flexibel in kunnen spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen;  

6. Meetbaarheid van de inzet (monitoring);  

7. Specifiek voor de basisschoollocaties 1) Kindcentrum De Vlinder en 2) 

Basisschool de Regenboog/ Kindcentrum de Rots: Het aanbieden van rijke 

(taal)ontwikkelingsprogramma’s gericht op blootstellingsachterstand van 

doelgroeppeuters. 

 
De wijze waarop de subsidieverlener de plannen van aanpak gaat beoordelen 
is opgenomen in bijlage 3. 
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III.3 Bekostiging 

Algemeen 
De gemeente heeft voor het realiseren van de beoogde maatschappelijke 
effecten het volgende meerjarige budget vastgesteld. De beschikbare bedragen 
zijn:   
  
Het voorschools educatief aanbod (kindgebonden)             € 754.210,00 
De zorgcomponent voorschoolse educatie    € 75.000,00 
OAB-brede (taal)ontwikkelingsprojecten    € 50.000,00 
 
De benoemde bedragen zijn onder het voorbehoud dat het Rijk en de 
gemeenteraad de bedragen ook daadwerkelijk ter beschikking stellen. 
 
Het budget is inclusief btw. Bij eventuele btw-plichtigheid komt de financiële 
last voor rekening van de aanbieder. Er kan sprake zijn van een btw-
vrijstelling. Dit is echter niet op voorhand te bepalen en is afhankelijk van hoe 
de potentiële aanbieder zijn aanbod vormgeeft. De subsidieverlener gaat er 
dan ook van uit dat de (potentiële) aanbieder zelf afstemt met de 
belastinginspecteur of bepaalde onderdelen van zijn aanbod btw-belast zijn en 
deze verplichting meeneemt in de aanvraag.   
 
Politieke, wettelijke, economische, budgettaire, bestuurlijke of 
organisatorische ontwikkelingen en de hiermee samenhangende krimp of 
groei van de budgetten, kunnen gevolgen hebben voor de subsidietender en 
subsidiebeschikkingen. 
Het voorschools educatief aanbod (kindgebonden) 
Potentiële aanbieders dienen in hun aanvraag ermee rekening te houden dat 
er voor wat betreft het onderdeel ‘voorschools educatie aanbod’ sprake is van 
een vast subsidiebedrag per kindplaats, waarin alle directe en indirecte kosten 
voor de subsidie-uitvoering zijn meegenomen. Een kindercentrum biedt 
(gesubsidieerde) voorschoolse educatie aan kinderen (peuters) uit de 
gemeente Geldrop-Mierlo in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar, met een 
mogelijkheid tot uitloop naar 4,5 jaar in het geval dat peuters volgens 
subsidieverlener nog niet ‘schoolrijp’ zijn. Het kindercentrum zet de subsidie 
voorschoolse educatie in voor activiteiten gericht op twee specifieke 
doelgroepen, te weten:  
 
1. kinderen die niet onder de doelgroepdefinitie VVE vallen en/of 

waarvan ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen omdat zij geen 
baan hebben;  

2. doelgroepkinderen met een indicatie voor 4 dagdelen. 
 
Op basis van dit uitgangspunt en de indeling van peuters in vier categorieën, 
gaat het kindercentrum akkoord met een uurtarief van € 9,92 (tarief 2019 met 
OVA-index 2,52%) bij de berekening van de subsidie voor 2020.  
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten komen we tot de volgende 
categoriseringen als het gaat om de subsidiering kindplaatsen: 
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  VVE-geïndiceerde peuter ‘Reguliere’ peuter 

Ouders met toeslag 

belastingdienst 

 

Ouders betalen uren 

voorschoolse educatie en 

krijgen een gedeelte terug 

van de belastingdienst 

(inkomensafhankelijk). 

Alleen de uren waarover 

ouders geen toeslag 

ontvangen worden door de 

gemeente gefinancierd.  

 

Ouders betalen zelf uren 

voorschoolse educatie en 

krijgen gedeelte terug van de 

belastingdienst 

(inkomensafhankelijk). 

Voor deze peuters wordt (in 

tegenstelling tot subsiditender 

2018-2019) geen subsidie 

beschikbaar gesteld. 

Ouders zonder toeslag 

belastingdienst 

 

De uren voorschoolse 

educatie worden door de 

gemeente gefinancierd. 

Ouders betalen een eigen 

bijdrage die gelijk is aan de 

eigen bijdrage voor ouders 

die wel gebruik kunnen 

maken van de 

toeslagregeling of een 

bijdrage op basis van de VNG 

adviestabel ouderbijdrage. 

De uren voorschoolse 

educatie worden door de 

gemeente gefinancierd. 

Ouders betalen een eigen 

bijdrage die gelijk is aan de 

eigen bijdrage voor ouders die 

wel gebruik kunnen maken 

van de toeslagregeling of een 

bijdrage op basis van de VNG 

adviestabel ouderbijdrage. 

 
Kindercentra zijn in het kader van deelname aan de Peutermonitor verplicht 
om vier keer per jaar (elk kwartaal) de vier categorieën peuters en de 
uurafname (incl binnengekomen ouderbijdrage) met de gemeente te 
overleggen. Op deze manier houdt subsidieverlener het subsidieverloop in 
beeld. 
De zorgcomponent voorschoolse educatie  
Voor wat betreft het onderdeel zorgcomponent voorschoolse educatie maakt 
de subsidieverlener later bekend of, en zo ja hoe zij deze middelen wil inzetten 
binnen de subsidietender. 
OAB-brede (taal)ontwikkelingsprojecten. 
Voor wat betreft het onderdeel OAB-brede projecten geldt dat alleen de 
potentiële aanbieders die een aanvraag indienen voor de basisschoollocaties 
voor deze subsidie in aanmerking kunnen komen. Zij zijn verplicht in hun plan 
van aanpak bij de aanvraag aan te geven hoe zij de OAB-brede projecten deel 
laten uitmaken van hun reguliere aanbod. 
 
Op basis van de aantallen bereikte doelgroeppeuters in 2018 is een 
verdeelsleutel opgesteld voor de OAB-brede (taal)ontwikkelingsprojecten 
voor de twee specifieke basisschoollocaties. De bedragen zijn vastgesteld op:  
1) Kindcentrum De Vlinder       € 11.175,00 

2) Basisschool de Regenboog/ Kindcentrum de Rots   € 38.825,00 

III.4 Beleidscontext 

Visie en strategie sociaal domein 
Gelijktijdig met de ontwikkeling van de subsidietender ‘Ontwikkelrichting 
(voorschoolse) educatie’ is de subsidieverlener bezig met het opstellen van de 
‘Visie en strategie sociaal domein’. Hiermee geeft zij kaders aan de 



 

 14 

transformatie/ doorontwikkeling van het sociaal domein. De visie en strategie 
betreft een actualisatie en nadere invulling van het visiedocument ‘Persoonlijk 
en Dichtbij’ dat in 2015 ten tijde van de invoering van de nieuwe Jeugdwet is 
opgesteld.  
 
De ‘Ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie’ raakt aan programmadoel 5: 
‘Een leven lang ontwikkelen’. ‘De basis hiervoor ligt in een stimulerende 
opgroeiomgeving voor jeugdigen. Daarbij legt de subsidieverlener de focus op 
de doorgaande ontwikkellijn en holistische benadering van het kind en 
stimuleert zij het leggen van verbindingen tussen de componenten gezin, 
onderwijs en vrije tijd. Zie ook de omschrijving van de gemeentelijke ambitie 
in III.4.3 en de gewenste maatschappelijke effecten III.4.4.  
 
Door middel van onderliggende subsidietender faciliteert de subsidieverlener 
professionele partijen (onderwijs en kindercentra) die om het kind heen staan 
om dit (een stimulerende opgroeiomgeving) te bereiken. 
De ‘Ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie’ tot nu toe… 
In 2015 sprak de subsidieverlener voor het eerste met de lokale patijen 
onderwijs en kinderopvang (en destijds Stichting Peuterspeelzalen Geldrop-
Mierlo) over de ‘Ontwikkelrichting (voorschoolse)educatie’. In 2017 is de 
eerste subsidietender doorlopen. Per 1 januari 2018 verzorgen zes lokale 
kindercentra binnen de gemeente Geldrop-Mierlo een voorschools educatief 
aanbod voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In 2018 is de basis van het 
voorschools educatief aanbod neergezet. Het aanbod is dat jaar gemonitord 
door Oberon.  
 
2019 vormt het jaar van de doorontwikkeling, waarbij in overleg met de 
kindercentra is besloten om in te steken op de zorgcomponent voorschoolse 
educatie. Werksessies onder leiding van procesadviseur Tim Robbe wezen uit 
dat als gevolg van het ontbreken van een gemeenschappelijk kader het 
eenduidig signaleren van een ‘zwaardere ondersteuningsbehoefte’ niet 
mogelijk is. Daardoor loopt de toeleiding tot een passend aanbod ongewenste 
vertraging op. De subsidieverlener en kindercentra willen voor deze peuters 
graag een duidelijk signalering en versnelling van signalering en toeleiding tot 
passend aanbod.  
 
Voor deze peuters biedt de subsidieverlener per 2019 de mogelijkheid om 
gebruik te maken van gespecialiseerde kinderopvang van Kluppluz. Daarnaast 
is er voor de periode mei tot en met december 2019 een tijdelijk 
projectmedewerker voorschoolse educatie ingezet, die de nodige consultatie 
biedt aan zorgcoördinatoren in de kinderopvang en eventueel de extra nodige 
zorg en ondersteuning levert aan peuters die dat nodig hebben. Daarnaast 
voert BCO in de periode juni tot september 2019 een onderzoek uit naar de 
‘zwaardere ondersteuningsbehoefte’ van peuters in de voorschoolse educatie, 
specifiek naar de 1) praktische afbakening van de grens tussen kinderopvang 
en jeugdhulp op basis van de jeugdwet en 2) de aard en omvang van de 
problematiek van kinderen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte.   
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Gemeentelijke ambitie ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie  
In de subsidietender van 2017 is als ambitie voor de ontwikkelrichting 
(voorschoolse) educatie het volgende opgenomen:  
 

Binnen de ‘Ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie’ willen we aan de 
(toekomstige) partijen voor het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
de ruimte en gelegenheid bieden om duurzame en toekomstbestendige 
kindcentra-concepten te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor kinderen en 
waarbij de verschillende leefwerelden van een kind in elkaar overvloeien. 

 
Bovenstaande ambitie is nog steeds actueel. Met het oog op de nieuwe 
subsidietender voor de jaren 2020 tot en met 2023 wil de subsidieverlener 
blijven inzetten op verdere ontwikkeling van de doorgaande ontwikkellijn en 
een meer holistische benadering van het kind. 
 
In de Visie en strategie sociaal domein, binnen programmadoel 5: ‘Een leven 
lang leren’ staat dit verwoord als volgt:  
 

“Wij stimuleren een doorgaande ontwikkellijn voor onze jeugdigen door gerichte 
verbindingen te leggen tussen gezin, school en vrije tijd zodat de verschillende 
leefwerelden voor onze jeugdigen in elkaar overvloeien.” 

 
 

 
 
De missie van de Visie en strategie sociaal domein luidt:  
 

“Geldrop-Mierlo is een veerkrachtige gemeenschap die leeft, tegenslag kan 
verwerken, zichzelf herstelt en ontwikkelt. Het is een plek met hart waar mensen 
zich thuis voelen en met elkaar zijn verweven door families, vriendenkringen, 
verenigingen, wijken en andere verbanden. Mensen zijn in staat voor zichzelf en 
elkaar te zorgen, mee te doen, zich te ontwikkelen, te werken en elkaar te 
ontmoeten.”  

 
De gemeente Geldrop-Mierlo richt zich op een veerkrachtige gemeenschap. 
Veerkracht gaat om het vermogen van mensen om met veranderingen om te 
gaan. In een wereld die steeds sneller verandert wordt het steeds belangrijker 
dat we flexibel kunnen reageren op veranderingen. Hoe beter iemand in staat 
is om met veranderingen om te gaan, des te sterker en positiever staat deze 
persoon in het leven. Het toegang hebben tot bronnen die iemands veerkracht 
kunnen bevorderen of hem of haar helpen veerkracht te benutten, is zeer 
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belangrijk. Hierbij maakt de subsidieverlener onderscheid in verschillende 
bronnen: persoonlijke bronnen (het (vertrouwen in het) ‘eigen kunnen’ of 
talentontwikkeling), sociale bronnen (het onderdeel uitmaken van een klas en 
sociale ontmoeting) en omgevingsbronnen. Bij omgevingsbronnen gaat het 
over zowel voorzieningen als eigenschappen van een wijk. Bijvoorbeeld de 
mate van welvaart en sociale cohesie, maar ook ontmoetingsplekken en de 
kwaliteit van de woonomgeving. Via de sociale bronnen en omgevingsbronnen 
hebben mensen namelijk toegang tot bronnen die ze individueel niet kunnen 
bereiken.  
 
In het verlengde hiervan richt de subsidieverlener zich in toenemende mate op 
het versterken van de wijken via het wijkgericht werken. Daarbij staan echter 
niet de geografische indeling van de wijken, maar de ‘verbindingen’ centraal. 
De wijk’ is in deze context niet de indeling op basis van postcodes en ook niet 
meer het gebied tussen een spoorlijn, een snelweg en een agrarisch gebied. ‘De 
wijk’ zal veel meer een organisatorisch verband vormen, daar waar men iets 
met elkaar heeft, een basisschoollocatie is daar een voorbeeld van. Het is 
immers een vindplaats waar verbindingen ontstaan tussen de mensen (ouders 
en professionals) die om het kind staan.   
 
Door op het niveau van basisschoollocaties binnen de verschillende wijken van 
Geldrop-Mierlo samenwerking met en tussen scholen, kindercentra, 
zorgaanbieders en andere (wijk)partners te stimuleren, geeft de 
subsidieverlener invulling aan bovenstaande principes. Door (potentiële) 
aanbieders te vragen om plannen per basisschoollocatie in de verschillende 
wijken op te stellen, stimuleren we dat de ontwikkelingsstimulering en 
eventueel benodigde hulp en /of ondersteuning zich verbetert qua afstemming 
tussen de verschillende professionals en nog meer gericht is op de specifieke 
wijkpopulatie. 
Gewenste maatschappelijke effecten  
Om effectief met de ambitie ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie aan de 
slag te gaan, is het belangrijk om inzichtelijk te maken op welke niveaus 
(cliënt, cliëntgroep, gemeenschap) dit kan.  
 
Aan de hand van de zogenaamde effectketen stellen we maatschappelijke 
doelen ofwel maatschappelijke effecten vast die we met de ontwikkelrichting 
willen bereiken. Hieronder is de effectketen van de ontwikkelrichting 
(voorschoolse) educatie uitgewerkt.  
 
De effectketen ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie:   
 

 

input
mensen en 
middelen

througput
werkprocessen

output
producten/ 
diensten

outcome
doel cliënt/ 
doelgroep

impact; 
doel 

gemeenschap
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Input: pedagogisch medewerkers/ zorgcoördinatoren (HBO), locaties 
voorschoolse eduatie, OAB-middelen en algemene gemeente middelen 
voorschoolse educatie.   
Througput; beredeneerd VVE aanbod (Voor- en vroegschoolse educatie); 
zorgcomponent voorschoolse educatie en projecten gebaseerd op gelijke 
kansen/ brede (taal-)/ontwikkelingsstimulering van kinderen.   
Output: Voorschoolse educatief aanbod in elke wijk (inclusief VVE en 
zorgcomponent) 
Outcome: In de leeftijdscategorie 2- 4 jaar ontwikkelen kinderen een basis op 
het gebied van  spraak, taal, rekenvaardigheid, motoriek en sociale 
vaardigheden zodat zij naar eigen vermogen optimaal toegerust zijn om te 
starten in het onderwijs. Kinderen/ jeugdigen binnen de gemeente Geldrop-
Mierlo kunnen opgroeien in de context van een doorgaande ontwikkellijn, 
waarbij verbindingen worden gelegd tussen het gezin, de school en de vrije 
tijd 
Impact: een veerkrachtige gemeenschap die leeft, tegenslag kan verwerken, 
zichzelf herstelt en ontwikkelt. Het is een plek met hart waar mensen zich 
thuis voelen en met elkaar zijn verweven door families, vriendenkringen, 
verenigingen, wijken en andere verbanden. Mensen zijn in staat voor zichzelf 
en elkaar te zorgen, mee te doen, zich te ontwikkelen, te werken en elkaar te 
ontmoeten. 

 
Doelstelling  

“Met de ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie willen we bereiken dat op elke 
basisschoollocatie in Geldrop-Mierlo een voorschools educatief aanbod wordt 
geboden dat uitgaat van een doorgaande ontwikkellijn en een holistische 
benadering.” 

 
In deze subsidietender ziet de subsidieverlener de doorgaande ontwikkellijn 
en holistische benadering als de maatschappelijke effecten die zij gezamenlijk 
met partners (onderwijs, kindercentra, zorgaanbieders) wil bereiken. 
Hieronder schrijft de subsidieverlener deze maatschappelijke effecten nader 
uit.  
Maatschappelijke effecten 

Doorgaande ontwikkellijn 

Zoals in de Visie en strategie staat aangegeven stimuleert de subsidieverlener 
‘Een doorgaande ontwikkellijn zodat onze inwoners hun talenten kunnen 
benutten en een leven lang kunnen ontwikkelen’. De gemeente focust zich 
daarbij op de doelgroep twee tot vierjarigen en op een cruciaal 
overgangsmoment, namelijk de aansluiting voorschool – vroegschool (het 
basisonderwijs). 
 
In een omgeving waarin een kind te maken krijgt met verschillende 
organisaties en professionals lijkt de term ‘doorgaande ontwikkellijn’ steeds 
meer een containerbegrip te worden voor allerhande organisatorische 
verbanden en inhoudelijke lijnen die gecreerd zijn omdat kinderen, 
professionals of ouders iets missen als deze er niet zijn. Wij vinden hierbij in 
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elk geval twee zaken van belang: de herkenbaarheid voor de kinderen (en hun 
ouders) en aansluiting bij de ontwikkeling van het kind:  
 

1. Herkenbaarheid voor de kinderen (en hun ouders): Voor kinderen is 
het belangrijk dat zij zich veilig voelen bij de stap naar de ‘grote school’ 
en goed voorbereid aan hun basisschoolcarrière beginnen. 
Herkenbaarheid voor de aanstaande kleuters is belangrijk. Het 
aansluiten op elkaar van de aanpak, het aanbod en het handelen van de 
pedagogisch medewerker en de leerkracht kan dit bevorderen. Ook 
voor ouders is het prettig als zij een naadloze overgang van hun kind 
naar de basisschool ervaren, omdat de visie op omgaan met ouders met 
elkaar is afgestemd en zij, bijvoorbeeld al voordat hun kind op de 
basisschool zit, kunnen starten met het opbouwen van een band met de 
kleuterleerkracht (kennismaken, wenperiode). Dat geeft vertrouwen, 
waardoor zij hun kind met een gerust hart naar de basisschool laten 
gaan. 

2. Aansluiting bij de ontwikkeling van het kind: Daarvoor is het van 
belang dat de pedagogisch medewerker na overleg met de ouder 
schriftelijk dan wel mondeling aan het basisonderwijs doorgeeft welke 
ontwikkeling (breder dan leerdoelen) een kind heeft doorgemaakt. Het 
is in het belang van het kind dat het basisonderwijs voortbouwt op wat 
er al in de voorschool is bereikt en afgesproken en om te weten waar 
het basisonderwijs eventueel extra aandacht aan kan besteden4.  

Holistische benadering en niet-formeel en spelenderwijs leren  

Kinderen tot zes à zeven jaar ontwikkelen zich holistisch, waarbij de 
verschillende ontwikkelingsdomeinen zich spelenderwijs en in interactie met 
elkaar ontwikkelen. Spelen is daarbij een integrerende activiteit, omdat binnen 
het spel verschillende ontwikkelingsdomeinen samenkomen5. 
  
In het kader van de ‘21st century skills’ pleit onderzoek er ook voor om steeds 
meer spelvormen in het educatieve aanbod onder te brengen. Het toepassen 
van verschillende spelvormen maakt het mogelijk dat de kinderen hun denken 
kunnen ontwikkelen en hun talenten maximaal tot ontwikkeling brengen. 
Daarbij is het belangrijk om kinderen een rijke leeromgeving te bieden, zodat 
ze hun wereld, hun omgeving kunnen ontdekken. 
 
Het niet-formeel leren of spelenderwijs leren neemt een steeds belangrijkere 
plaats in in de ontwikkelomgeving van kinderen. Formeel leren vindt plaats 
binnen het geïnstitutionaliseerde onderwijs. Informeel leren is ongepland, 
bijvoorbeeld tijdens een potje voetballen op staat. Daartussenin zit niet-
formeel leren of spelenderwijs leren. Het is wel gepland, maar wordt niet 
afgesloten met een diploma of getuigschrift. 
 
Volgens Professor René Clarijs biedt het niet-formeel leren een antwoord op 
een meer effectief jeugdbeleid. Van het bevorderen van een zinvolle invulling 

                                                        
4 Bron: ‘Doorgaande lijn voorschool – school’ (Sardes, Hester Heerdink en Karin Hoogeveen, februari 2017). 
5 Bron: https://didactiefonline.nl/blog/blonz/kleuters-zijn-geen-schoolkinderen 
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van de vrije tijd voor kinderen gaat immers een preventieve werking uit die 
voorkomt dat meer en meer kinderen een beroep op jeugdhulp moeten doen6.  
 
Bovendien draagt het zich focussen op niet-formeel leren bij aan de 
ontschotting tussen educatie en vrije tijd en daarmee dus aan een meer 
holistische benadering van het kind. En daarmee is de cirkel weer rond. 
  
Het blijft dus belangrijk om de focus te houden op de holistische benadering 
van het kind. Dit kan door de componenten waar het kind tijd doorbrengt, 
namelijk binnen het gezin, het onderwijs en in de vrije tijd, meer met elkaar te 
gaan verbinden. Dat is nodig, aangezien we weten dat:   
 

“Een kind is 5.000 uur per jaar wakker. Daarvan zit het 940 uur op school en 
ontvangt het ongeveer 250 uur didactisch instructie7.”  

 
Dit citaat geeft aan dat men de rol van (voorschoolse) educatie niet moet 
overschatten.  
 
Ook gemeenten doen vanuit hun verantwoordelijkheid voor onder meer de 
jeugdhulp veel om kansen van jongeren te vergroten. Samen met professionele 
en vrijwilligersorganisaties zijn zij betrokken bij een grote verscheidenheid 
aan initiatieven: van programma’s die gezond leven en gezond opgroeien 
bevorderen (JOGG), tot buurtsportcoachprojecten en daarnaast de 
samenwerking om de ondersteuning van kwetsbare jongeren thuis, op school 
en in de wijk op elkaar te laten aansluiten. 

 
 

                                                        
6 6 Bron: ‘Op weg naar een Integrale aanpak – ontschotting in het sociale domein’ (Jon Roozenbeek en Thom 

Roozenbeek) 128.  
7 Bron: ‘Op weg naar een Integrale aanpak – ontschotting in het sociale domein’ (Jon Roozenbeek en Thom 
Roozenbeek) p 137.  
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IV. Voorwaarden subsidieregeling 
 

IV.1 Type subsidieregeling 

De gemeente heeft haar werkgebied voor VVE opgedeeld in twaalf 
basisschoollocaties, te weten: 
 
Locatie 1: Basisschool de Beneden Beekloop in wijk Skandia 
Locatie 2: Brede school Dommeldal in wijk Skandia 
Locatie 3: Kindcentrum de Appelgaard in wijk Akert 
Locatie 4: Kindcentrum 6gehuchten in wijk Zesgehuchten 
Locatie 5: Kindcentrum Vijfblad in wijk Braakhuizen-Noord 
Locatie 6: Kindcentrum De Vlinder in wijk Braakhuizen-Zuid 
Locatie 7: Basisschool de Regenboog in wijk Coevering/  

      Kindcentrum de Rots in wijk Coevering 
Locatie 8: Basisschool De Ganzebloem in wijk Genoenhuis 
Locatie 9: Kindcentrum de Kersentuin in wijk Mierlo 
Locatie 10: OBS ’t Schrijverke – locatie Centrum in wijk Mierlo 
Locatie 11: OBS ’t Schrijverke – locatie Luchen in wijk Mierlo 
Locatie 12: Kindcentrum Puur Sang in wijk Mierlo 
 
Van elke wijk waar één of meer basisschoollocatie zijn, is een beschrijving 
beschikbaar (zie bijlage 4). De subsidieverlener geeft op basis van deze 
subsidietender aan één aanbieder per basisschoollocatie een 
subsidiebeschikking af. 

IV.2 Termijn 

De subsidieverlener verleent de subsidie voor een periode van 12 
kalendermaanden (1 januari 2020 tot 1 januari 2021). De subsidieverlener 
kan onder dezelfde voorwaarden de subsidie nog drie keer verlenen voor een 
periode van 12 kalendermaanden, zonder dat een aanbieder een nieuwe 
aanvraag hoeft in te dienen (1 januari 2021 tot 1 januari 2022, 1 januari 2022 
tot 1 januari 2023 en 1 januari 2023 tot 1 januari 2024).8 

IV.3 Wijzigen van de subsidievoorwaarden 

De subsidieverlener kan wijzigingen doorvoeren op voorwaarden van de 
subsidiebeschikking, maar niet nadat hij deze tenminste drie 
kalendermaanden vooraf heeft aangekondigd. 
 
De aanbieder kan op basis van gewijzigde omstandigheden of voortschrijdend 
inzicht gedurende de periode van subsidieverlening voorstellen doen voor een 
aanpassing in de gehanteerde werkwijze en/of verantwoordingssystematiek. 
Eventuele aanpassingen kunnen alleen plaatsvinden na schriftelijke, 
goedkeuring van de subsidieverlener. 

                                                        
8 Zie artikel 7 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Geldrop-Mierlo. 
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IV.4 Algemene subsidieverordening 

 
De Algemene subsidieverordening van de gemeente is van toepassing op deze 
subsidietender, voor zover dit uitvraagdocument daarvan niet afwijkt. 
 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Geldrop-Mierlo/438421/438421_1.html
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V. Voorwaarden voor deelneming 
 

V.1 Inleiding 

Kindercentra die in aanmerking willen komen voor een subsidiebeschikking, 
moeten een volledige aanvraag indienen en: 
 

1) niet voldoen aan de uitsluitingscriteria, en dat ook aantonen; en 
2) voldoen aan de geschiktheidseisen, en dat ook aantonen; en 
3) onvoorwaardelijk akkoord gaan met de uitvoeringseisen. 

 

Als de potentiële aanbieder aantoonbaar voldoet aan één van de 
uitsluitingscriteria, niet aantoonbaar voldoet aan één van de 
geschiktheidseisen of niet aantoonbaar onvoorwaardelijk akkoord gaat met 
alle uitvoeringseisen, dan kan de gemeente hem uitsluiten van deelname aan 
de subsidietender. 

 
De subsidieverlener kan ook gedurende de looptijd van de 
subsidiebeschikking bewijsstukken bij een aanbieder opvragen. Als een 
aanbieder gedurende de looptijd van de subsidiebeschikking niet meer kan 
aantonen dat hij niet voldoet aan een van de uitsluitingscriteria of niet meer 
kan aantonen dat hij voldoet aan de geschiktheidseisen, dan kan de 
subsidieverlener de subsidiebeschikking tussentijds intrekken, financiering 
voor niet uitgevoerde activiteiten terugvorderen en de kosten die daarmee 
gepaard gaan verhalen op de aanbieder. 
 
Als een aanbieder gedurende de looptijd van de subsidiebeschikking één van 
de uitvoeringseisen niet uitvoert, dan kan de subsidieverlener de 
subsidiebeschikking tussentijds intrekken, financiering voor niet uitgevoerde 
activiteiten terugvorderen en de kosten die daarmee gepaard gaan verhalen 
op de aanbieder. 
 

V.2 Uitsluitingscriteria 

In deze subsidietender gelden de hierna genoemde uitsluitingscriteria. Bij elk 
criterium is aangegeven hoe de (potentiële) aanbieder moet aantonen dat het 
criterium niet op hem van toepassing is. Dit bewijsmiddel dient de potentiele 
aanbieder bij zijn aanvraag mee te sturen. Stuurt de potentiële aanbieder het 
bewijsmiddel niet, onvolledig of op onjuiste wijze met de aanvraag mee, dan 
kan de subsidieverlener de aanvraag niet in behandeling nemen.  

 
Aanbieders die van de subsidieverlener een subsidiebeschikking hebben 
ontvangen, dienen het bewijsmiddel op schriftelijk verzoek binnen 10 
werkdagen te kunnen aanleveren bij de subsidieverlener. Als aanbieders 
hieraan geen gehoor geven, dan gelden de juridische mogelijkheden zoals 
genoemd in hoofdstuk V.1. 
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De subsidieverlener kan op basis van de ontvangen bewijsmiddelen een 
onderzoek instellen om de bewijsmiddelen te verifiëren. De (potentiële) 
aanbieder verleent daaraan zijn medewerking. 
 

Nr. Criterium Bewijsmiddel 
1. De (potentiële) aanbieder heeft niet 

voldaan aan al zijn verplichtingen met 
betrekking tot de betaling van 
belastingen of sociale premies. 
 

Verklaring betalingsgedrag nakoming 
fiscale verplichtingen van de 
belastingdienst niet ouder dan 6 
maanden op moment van aanmelding. 

2. De (potentiële) aanbieder heeft 
verplichtingen op het gebied van sociaal 
of arbeidsrecht geschonden. 
 
Indien sprake is van een schending, 
beschrijf de maatregelen die zijn 
getroffen waaruit blijkt dat niettemin 
sprake is van een betrouwbare 
(potentiële) aanbieder. 
 

Rechtsgeldig ondertekende eigen 
verklaring (bijlage 1). 

3. Op de (potentiële) aanbieder is één van 
de volgende situaties van toepassing: 
 
1. Faillissement 
2. Insolventie of liquidatie 
3. Een regeling met schuldeisers 

getroffen 
4. Een andere vergelijkbare toestand 

als beschreven onder 1, 2 of 3 
5. Activa worden beheerd door een 

curator of rechtbank 
6. Bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt 
 

Uittreksel Handelsregister niet ouder 
dan 6 maanden op moment van 
aanmelding. 

4. De (potentiële) aanbieder heeft zich 
schuldig gemaakt aan een ernstige 
beroepsfout, aantoonbaar te maken op 
wat voor manier dan ook door de 
subsidieverlener. 
 
Indien sprake is van een beroepsfout, 
beschrijf de maatregelen die zijn 
getroffen ter voorkoming van nieuwe 
beroepsfouten. 
 

Rechtsgeldig ondertekende eigen 
verklaring (bijlage 1). 

5. De (potentiële) aanbieder is zich bewust 
van enig belangenconflict als gevolg van 
deelneming aan deze subsidietender. 
 
Indien sprake is van een dergelijke 
conflict, beschrijf de maatregelen die zijn 
getroffen ter voorkoming van nieuwe 
conflicten 
 

Rechtsgeldig ondertekende eigen 
verklaring (bijlage 1). 
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Nr. Criterium Bewijsmiddel 
6. Het is de (potentiële) aanbieder 

overkomen dat een overeenkomst met 
een inkopende organisatie (gemeente, 
zorgkantoor, zorgverzekeraar) heeft 
geleid tot vroegtijdige beëindiging van 
die overeenkomst, tot schadevergoeding 
of een andere vergelijkbare sanctie. 
 
Indien sprake is van een dergelijke 
gebeurtenis, beschrijf de maatregelen die 
zijn getroffen ter voorkoming van nieuwe 
dergelijke gebeurtenissen 
 

Rechtsgeldig ondertekende eigen 
verklaring (bijlage 1). 
 
 

7. De (potentiële) aanbieder heeft zich in 
ernstige mate schuldig gemaakt aan 
valse verklaringen bij het verstrekken 
van informatie die nodig is om te 
controleren of er geen gronden zijn voor 
uitsluiting, de (potentiële) aanbieder 
heeft dergelijke informatie 
achtergehouden, de (potentiële) 
aanbieder kan de door de gemeenten 
gevraagde ondersteunende documenten 
niet onverwijld overleggen en/of de 
(potentiële) aanbieder heeft getracht 
het besluitvormingsproces van 
gemeenten onrechtmatig te 
beïnvloeden, om vertrouwelijke 
informatie te verkrijgen die de 
(potentiële) aanbieder onrechtmatige 
voordelen bezorgen of om verwijtbaar 
misleidende informatie te verstrekken 
die een belangrijke invloed kunnen 
hebben op de beslissing de (potentiële) 
een subsidiebeschikking te verlenen. 
 
Indien sprake is van een dergelijke 
gebeurtenis, licht dit toe 
 

Rechtsgeldig ondertekende eigen 
verklaring (bijlage 1). 
 
 

 

V.3 Geschiktheidseisen 

In deze subsidietender gelden de hierna genoemde geschiktheidseisen. Bij elk 
criterium is aangegeven hoe de (potentiële) aanbieder moet aantonen dat hij 
voldoet aan de eis. Dit bewijsmiddel dient de potentiele aanbieder bij zijn 
aanvraag mee te sturen. Stuurt de potentiële aanbieder het bewijsmiddel niet, 
onvolledig of op onjuiste wijze met de aanvraag mee, dan kan de 
subsidieverlener de aanvraag niet in behandeling nemen.  
 
Aanbieders die van de subsidieverlener een subsidiebeschikking hebben 
ontvangen, dienen het bewijsmiddel op schriftelijk verzoek binnen 10 
werkdagen te kunnen aanleveren bij de subsidieverlener. Als aanbieders 
hieraan geen gehoor geven, dan gelden de juridische mogelijkheden zoals 
genoemd in hoofdstuk V.1. 
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De subsidieverlener kan op basis van de ontvangen bewijsmiddelen een 
onderzoek instellen om de bewijsmiddelen te verifiëren. De (potentiële) 
aanbieder verleent daaraan zijn medewerking. 
 

Nr. Geschiktheidseis Bewijsmiddel 
1. De (potentiële) aanbieder is in het bezit 

van een beroeps- en 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
die gebruikelijk is in de branche.  Het 
standaard verzekerd bedrag is EUR 
2.500.000,00 per kalenderjaar met 
minimale dekking per gebeurtenis van 
EUR 1.000.000,00. De (potentiële) 
aanbieder is daarmee verzekerd tegen 
wettelijke aansprakelijkheid voor 
risico’s die voortvloeien uit de 
uitoefening van zijn taken. 
 

Een kopie van een geldige 
verzekeringspolis waaruit blijkt dat is 
voldaan aan de eis. 

2. De (potentiële) aanbieder beschikt over 
een geldig certificaat voor 
kwaliteitsmanagement dat voldoet aan 
de ISO-HKZ norm voor de branch, of 
gelijkwaardig. Kleine organisaties (met 
niet meer dan 10 fte) beschikken over 
een geldig certificaat voor 
kwaliteitsmanagement dat voldoet aan 
een ISO-HKZ-schema voor kleine 
organisaties of gelijkwaardig. 
 

Een kopie van een geldig certificaat voor 
kwaliteitsmanagement of gelijkwaardig 
bewijsmiddel. 

3. De (potentiële) aanbieder beschikt voor 
de uitvoering van de dienstverlening 
over (ingehuurd) personeel dat voldoet 
aan de eisen gesteld aan zijn functie 
conform het Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie en de 
van toepassing zijnde CAO.  
 

Rechtsgeldig ondertekende eigen 
verklaring (bijlage 1). 

4. De (potentiële) aanbieder heeft bij de 
start van de gesubsidieerde 
dienstverlening een locatie beschikbaar 
(en houdt deze gedurende de looptijd 
van de subsidiebeschikking ook aan). 
Deze locatie voldoet per die datum aan 
alle wettelijke voorschriften. 
 

Rechtsgeldig ondertekende eigen 
verklaring (bijlage 1). 
 

 

V.4 Uitvoeringseisen 

In deze subsidieregeling gelden de hierna genoemde uitvoeringseisen. De 
(potentiële) aanbieder gaat met het indienen van een aanvraag 
onvoorwaardelijk akkoord met deze uitvoeringseisen. Daartoe dient hij een 
door een rechtsgeldig bevoegd persoon ondertekende eigen verklaring in (zie 
bijlage 1). Op basis van de uitkomsten van het onderzoek door BCO naar de 
zorgcomponent in de voorschoolse educatie kan de subsidieverlener deze 
kwaliteitseisen mogelijk na 1 september 2019 nog aanvullen/aanscherpen.   
 



 

 26 

Kaderstelling raad en landelijke wet- en regelgeving 

De gemeenteraad heeft in het kader van de ontwikkelrichting (voorschoolse) 
educatie de motie ‘Kaderstelling VVE’ aangenomen (zie bijlage 6). Het aanbod 
voorschoolse educatie van het kindercentrum voldoet aan deze eisen. Het 
aanbod van het kindercentrum voldoet verder aan de landelijke wet- en 
regelgeving, te weten:  
 
1. Wet Kinderopvang;  
2. Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE);  
3. Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie; 
4. WPO Basisonderwijs;  
5. Inspectiekader. 
 

Bereik, doelgroep en leeftijd 

Het kindercentrum spant zich in om gedurende de looptijd van de 
subsidietender (2020 t/m 2023) álle kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 
jaar twee dagdelen voorschoolse educatie aan te bieden. Buiten deze 
inspanningsverplichting vallen kinderen van ouders die vanuit principiële 
overweging besluiten hun kind niet te laten deelnemen aan een voorschoolse 
voorziening en kinderen van ouders ouders die kiezen voor gastouderopvang. 
Daarbij is naast specifieke aandacht voor de doelgroepkinderen ook aandacht 
voor de zogenaamde kostwinnersgezinnen (ouders zonder recht op 
kinderopvangtoeslag).  

 

Vaststellen doelgroepdefinitie VVE – indicering   

In de vroegschoolse fase krijgen VVE-kleuters meestal een indicatie op basis 
van het leerlinggewicht, afgestemd op een laag ouderlijk opleidingsniveau. In 
de praktijk maken gemeenten echter gebruik van andere en zeer verschillende 
indicatoren om te (laten) indiceren en hier hebben zij ook de vrijheid toe. 
 
Als verklaring voor deze verschillen tussen gemeenten geeft de praktijk vaak 
aan dat (het risico op) een ontwikkelingsachterstand door een laag ouderlijk 
opleidingsniveau onvoldoende aansluit bij de feitelijke 
ontwikkelingsachterstanden en -behoeften. De subsidieverlener herkent zich 
in deze verklaring.  
 
De subsidieverlener stelt dat de gewichtenregeling onvoldoende zekerheid 
biedt dat sprake is van een ontwikkelingsachterstand. Daarnaast druist de 
gewichtenregeling in tegen een integrale benadering van het kind, die het 
welbevinden en de ontwikkeling van een kind altijd in een relatie plaatst tot 
zijn of haar leefomgeving. Om deze redenen hanteert subsidieverlener een 
bredere doelgroep definitie. Het kindercentrum gaat daarmee akkoord.   
 
De beoordeling of een kind extra zorg nodig heeft, is opgedragen aan de JGZ. 
Deze instantie, ziet (bijna) alle kinderen en heeft de expertise om achterstand 
te signaleren en te beoordelen of een kind een doelgroepkind is volgens de 
door de gemeente vastgestelde doelgroepdefinitie.  
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Ook tijdens het verblijf in de peuterspeelzaal kan blijken dat een peuter extra 
aandacht nodig heeft op één of meer van de genoemde gebieden. Ook dan zal 
de JGZ beoordelen of een kind tot de doelgroep behoort.  
 
Het kindercentrum gaat akkoord met de volgende definitie van een 
‘doelgroepkind’. Een doelgroepkind is een kind  woonachtig in de gemeente 
Geldrop-Mierlo van 0 tot 4 jaar: 
 
1. dat ontwikkelingsachterstand heeft op een of meerdere gebieden 

(voorwaardelijk):   
- cognitief, waaronder spraak- en taal en mogelijk ook rekenen; 
- sociaal-emotioneel; 
- motorisch; 

2. dat JGZ hiernaast mogelijk een leerlinggewicht toekent vanwege een 
relatief laag opleidingsniveau van de ouder(s) (volgens eigen opgave bij de 
voor- of vroegschool): 
- gewicht 0,3: beide ouders hebben niet meer dan het niveau 

praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs van de 
basis- of kaderberoepsgerichte leerweg; 

- gewicht 1,2: één ouder heeft alleen basisonderwijs en de andere 
maximaal praktijkonderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs 
van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg; 

3. dat hiernaast mogelijk komt uit een risicogezin: 
- met onvoldoende ontwikkelingsstimulans in het gezin, het netwerk 

en/of de wijk/buurt; 
- waarbij de Nederlandse thuistaal ontbreekt; 
- waarin bij het kind en/of de ouders lichamelijke, verstandelijke, 

psychische beperkingen en/of (psycho)sociale problemen zijn 
geconstateerd; 

4. dat hiernaast mogelijk  komt uit een gezin met financiële problemen: 
- indien inzet van vve (aanvullend op kinderopvang) noodzakelijk is 

om de ontwikkeling van een kind te stimuleren en de financiële 
middelen ontoereikend zijn om dit te bekostigen, dan zal de 
aanvraag voor compensatie van de inkomensafhankelijke bijdrage 
voor vve worden beoordeeld op basis van aritkel 35 van de 
Participatiewet (bijzondere bijstand); 

- uitgangspunt is dat in overige situaties gezinnen zelf de 
inkomensafhankelijke bijdrage voor vve dragen. Echter in 
uitzonderingssituaties kan, weloverwogen en op basis van 
maatwerk, worden gekozen de inkomensafhankelijke bijdrage voor 
VVE (eventueel aanvullend op kinderopvang)  ook te vergoeden 
voor gezinnen met een inkomen boven de norm voor bijzondere 
bijstand. Te denken valt aan gezinnen waarbij: 
o de draaglast de financiële draagkracht overstijgt; 
o er externe risicofactoren bij ouders zijn (verslaving, 

scheiding, pedagogische onmacht); 
o kinderopvang  overbelasting en daarmee inzet van 

zwaardere hulpverlening voorkomt. 
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Toelichting: 
1. De constatering van een ontwikkelingsachterstand is een voorwaardelijk 

criterium. Een VVE-traject heeft tot op heden vaak nog een 
standaardlooptijd van 2 jaar, terwijl de ontwikkelingsachterstand van een 
kind in de tussentijd kan zijn opgeheven. Met het vroegtijdig beëindigen 
van VVE-trajecten komen er VVE-middelen vrij die de subsidieverlener 
kan investeren in andere doelgroeppeuters.  

2. Het onderwijs en de subsidieverlener krijgen tot op heden op basis van de 
criteria van de gewichtenregeling middelen van het Rijk voor de inzet van 
voorschoolse educatie. Het is - zeker gezien de nieuwe indicator voor het 
onderwijsachterstandenbeleid9 - belangrijk om een achterstandssituatie 
van ouder(s) zo vroeg mogelijk te signaleren.  

3. Kinderen met een blootstellingsachterstand op tweejarige leeftijd scoren 
aanzienlijk lager op woordenschattests op de leeftijd van 2,5 jaar en op 
uitgebreidere tests van woordenschat, grammatica en morfologie een jaar 
later. Er is ontwikkelingsstimulans in de leefomgeving nodig;  

4. Gezinnen met een inkomen onder het bijstandsniveau kunnen op basis van 
de Participatiewet in aanmerking komen voor een compensatie van de 
inkomensafhankelijke ouderbijdrage VVE. In uitzonderingssituaties kan 
het CMD vanuit de Jeugdwet peuterwerk indiceren. Deze indicaties 
verlopen via het CMD. Hierbij geldt dat een mogelijk doelgroepkind altijd 
eerst worden gezien door de JGZ, omdat een peuter alleen via een VVE- 
indicatie in aanmerking kan komen voor extra  dagdelen. 

 
Kinderen die in prinicpe niet in aanmerking komen voor een VE-indicatie:   
• Kinderen met een spraak- of taalontwikkelingsstoornis of ernstige 

opvoedingsproblemen. Ernstige opvoedingsproblemen kunnen 
veroorzaakt worden door een ontwikkelingsstoornis en/of de 
gezinscontext. Bij een spraak- of taalontwikkelingsstoornis beoordeelt en 
verwijst JGZ naar Vroeghulp of naar een medische of paramedische 
therapie. 

• Kinderen met een (mogelijke) stoornis op gebied van motoriek en 
psychosociale omstandigheden. Deze kinderen hebben aandacht/zorg 
nodig maar niet á priori VVE. Te denken valt dan aan kinderopvang-plus of 
kinderopvang op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Meestal 
is ook verwijzing naar Vroeghulp en/of het medische of paramedische 
circuit geïndiceerd. 

 

Vaststellen (non)bereik en toeleiding doelgroep VVE  

JGZ licht ouders in over de VVE indicatie en legt uit wat een indicatie betekent. 
Zij geven ouders alle benodigde informatie mee over de VVE organisaties in de 
gemeente en adviseren een ouder hun kind in te schrijven op een voorschool. 
In vervolgconsulten checkt zij of ouders dat hebben gedaan.  
 

                                                        
9 Op basis van een nieuwe verdeelsleutel die is opgesteld door het CBS zijn de OAB-middelen vanuit het Rijk per 1 
januari anders verdeeld. Het CBS hanteert de volgende indicatoren: opleidingsniveau ouders; het land van 
herkomst  van de ouders; het aantal jaar dat de moeder in Nederland woont; gemiddeld opleidingsniveau van de 
moeders van de basisschool; of ouders in schuldsanering zitten. 
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De subsidieverlener wil weten welke kinderen zij niet bereikt. Indien JGZ 
constateert dat een kind met VVE-indicatie nog geen gebruik maakt van een 
VVE-aanbod, dan brengt de verpleegkundige een huisbezoek of bezoekt samen 
met ouders de betreffende VVE-locatie, om ouders te motiveren en te 
stimuleren gebruik te maken van VVE.  
 
In samenwerking met de kindercentra en het consultatiebureau monitort de 
subsidieverlener met het instrument ‘De Peutermonitor’ het non-bereik en 
neemt waar nodig in onderlinge samenwerking aanvullende maatregelen. Het 
kindercentrum verleent medewerking aan de implementatie en de uitvoering 
van ‘De Peutermonitor’. De Peutermonitor is een instrument van Innovatie 
Nul13 dat het (non)bereik van (doelgroep)peuters en de inzet van de subsidie 
in kaart brengt. Concreet vraagt Nul13 ieder kwartaal gegevens uit bij het 
kindercentrum die het kindercentrum dan ook per ommegaande bij Nul13 
aanlevert. Hiertoe sluit het kindercentrum ook een verwerkersovereenkomst 
met Innovatie Nul13. 
 
Voor het beoogde bereik van 100% plaatsen voor VE-geindiceerde peuters 
gaan wij uit van een inspanningsverplichting door voorschoolse 
voorzieningen, consultatiebureau, basisscholen en de gemeente Geldrop-
Mierlo. 

 
Het kindercentrum gaat akkoord met de hiervoor beschreven werkwijze. 

 

Invulling voorschools educatief aanbod 

 
Inhoud aanbod 
Het kindercentrum werkt voor de voorschoolse educatie met een door het NJI 
erkend integraal educatief programma voor VVE, waarin het kindercentrum 
op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling stimuleert op 
het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
Onderdeel van het peuteraanbod is de zogenaamde 3+groep. Dit aanbod is 
specifiek gericht op kinderen in de leeftijd 3+ en dient specifiek als 
voorbereiding op de basisschoolperiode. Afhankelijk van de lokale context 
(samenwerking onderwijs, pedagogische visie, mogelijkheden kind en wensen 
en behoeften van ouders) geven kindercentra hier een invulling aan.  
 
Een kindercentrum streeft naar maximaal 50% VVE-geïndiceerde peuters op 
een groep. Zijn het er meer dan is de aanbieder verplicht tot herindelen (voor 
zover mogelijk). Daarbij kan het kindercentrum kijken naar de mogelijkheid 
VVE-geindiceerde peuters dagdelen te laten afnemen op verschillende locaties. 
De betreffende kindercentra verreken onderling met elkaar.  
 
(Uitbreiding) urennormen  
Als gevolg van aanwijzingen in onderzoek dat een hogere intensiteit van een 
voorschools educatief aanbod samenhang met betere kinduitkomsten, kiest 
het Kabinet voor een uitbreiding van voorschoolse educatie van 10 naar 16 
uur voor VVE-geindiceerde peuters zodat voorschoolse educatie nog meer 



 

 30 

effect kan sorteren. De uitbreiding naar 16 uur is een extra stap in de richting 
naar zoveel mogelijk gelijke start op de basisschool voor alle kinderen. 
Daarnaast verbetert zo het aanbod van voorschoolse educatie met de inzet van 
een pedagogsich beleidsmedewerker, deze persoon gaat de pedagogisch 
medewerkers ondersteunen bij een kwaltiatief goede invulling van 16 uur. De 
beide maatregelen zet het Rijk gefaseerd in10. 
  
De datum voor de landelijke inwerkingtreding van de  uitbreiding van de 
urennorm naar 960 is 1 augustus 2020 (de inwerkingtreding is uitgesteld, 
voorheen was dit 1 januari 2020) 11 . Gezien de inwerkingtreding van 
onderliggende subsidietender kiest de subsidieverlener toch voor een 
uitbreiding van de urennorm van 960 uur per 1 januari 2020. De 
inwerkingtreding van de pedagogisch beleidsmedewerker is vanaf 1 januari 
2022. Tezijnertijd bekijkt de subsidieverlener of en welke aanpassing van 
onderliggende subsidietender nodig is.   
 
Minister Slob heeft richting gegeven aan de eisen rondom de urenuitbreiding 
via kamerbrieven en een concept besluit (openbaar gemaakt via 
internetconsultatie.nl). De minister stelt dat:  
1. Het gaat om het organiseren van een totaal aanbod van 960 uur over 1,5 

jaar voor een peuter van 2,5 tot 4 jaar.  
2. Waarbij alleen de eerste zes uur per dag worden meegerekend in het 

totale aanbod van 960 uur.  
3. Het aanbod van 960 uur over meer dan veertig weken verspreid mag 

worden aanboden en/of variabel naar leeftijd.   
 
Gemeenten zijn ten aanzien van de uitbreiding uren, vrij in het bepalen van het 
gemeentelijk standpunt. De subsidieverlener kiest ervoor om de kindercentra 
– binnen een bandbreedte – de ruimte te geven om het aanbod van 960 uur 
voor VVE-geindiceerde peuters in te vullen. Binnen deze bandbreedte zijn 
kindercentra vrij in de keuze van verschillende varianten (variantie in opbouw 
uren naar gelang leeftijd, variatie in aantal weken en in uren per dagdeel). Dit 
stelt kindercentra in staat om aan te sluiten bij de eigen lokale context 
(aansluiten bij schooltijden, pedagogische visie, mogelijkheden peuters en 
wensen en behoeften van ouders).  
 
De subsidieverlener stelt vast dat:    
• De bandbreedte, in minimale en maximale uren per aanbod voorschoolse 

educatie, is:  
a) Niet-geindiceerde peuters: minimaal 5,5 uur en maximaal 7 uur per 

week gedurende veertig weken per jaar. De uren moeten over 
minimaal twee momenten in de week worden verdeeld.  

b) VVE-geindiceerde peuters: minimaal 16 uur, maximaal 16,5 uur (bij 
een aanbod van 3x 5,5 uur) per week. De uren moeten verdeeld zijn 
over minimaal drie dagdelen.  

• De eis van 960 uur geldt voor VVE-geindiceerde peuters in de leeftijd van 
2-4 jaar. Voor VVE-geindiceerde peuters die vanaf 2 jaar al deelnemen aan 

                                                        
10 Kamerbrief ‘uitwerking regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie, d.d. 29 nov 2018.  
11 Kamerbrief ‘Uitstel inwerkingtreding urenuitbreiding voorschoolse educatie’, d.d. 21 mei 2019.  
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de voorschoolse educatie geldt een ‘wenperiode’ tot 2,5 jaar. In deze 
periode ontvangen zij maximaal 11-12 uur  aan voorschoolse educatief 
aanbod.  

• Elke peuter uit Geldrop-Mierlo met een VE-indicatie wordt vanaf de 
leeftijd van 2,5 jaar gestimuleerd (door JGZ en kindercentra) gebruik te 
maken van 16 uur voorschoolse educatie.  

• Indien een kindercentrum het voorschools educatief aanbod wil 
integreren in de dagopvang dan kan dat als de dagopvang aan de VVE-
vereisten voldoet en als zodanig in de LRK is opgenomen. Halve dagdelen 
opvang zijn veelal 5,5 uur en hele dagen 11 uur. Om aan de 16 uur norm te 
voldoen moet een VE-geindiceerde peuter dus minimaal tweeëneenhalve 
dag op een kinderdagverblijf zitten. Hierbij dient het kindercentrum 
rekening te houden met dat het kindercentrum een kinderopvang meer 
dan veertig weken per jaar aanbiedt en dat het aanbod voor peuters van 
2,5-4 jaar niet de 960 urennorm mag overschrijden (in geval van 16,5 uur 
bedraagt dit 990 uur).  

• Kindercenta plaatsen kinderen van 2-4 jaar bij voorkeur in een homogene 
(peuter)groep, ook wanneer de bezetting lager is dan 8 kinderen per 
dagdeel. Wanneer een kindercentrum het voorschools educatief aanbod 
integreert in de dagopvang dan is plaatsing van 2-4 jarigen in een verticale 
groep (0-4 jaar) mogelijk met daarbij de opmerking dat minimaal 50% van 
de kinderen zich in de leeftijdscategorie 2-4 jaar bevindt . 

• Er is sprake van een flexibel aanbod in dagen/dagdelen en uren dat 
aansluit bij de wensen en behoeften van (werkende) ouders.  

• De eerste ervaringen in het land met het 16 uur aanbod laten zien dat 
ouders het 16 uur aanbod voor hun peuter nog veel vinden. De kans 
bestaat dat ouders bij de uitbreiding van de uren voor de VE-geindiceerde 
peuters een aantal uren voorschoolse educatie niet af wil nemen, dus 
minder dan 16 uur. De subsidieverlener vindt het belangrijk dat ouders 
een eigen keus houden in het aantal af te nemen uren. Er is immers nog 
geen sprake van een leerplicht. Kindercentra stellen zich hier flexibel in op 
en  maken bij de totstandkoming van de contracten met ouders goede 
afspraken over. Het kan immers niet zo zijn dat kindercentra ouders van 
VVE-geindiceerde peuters die minder dan 16 uur willen afnemen geen 
aanbod voorschools educatie bieden.  

• Het kindercentra zorgt voor een goede informatievoorziening richting 
ouders over de wijziging in het urenaanbod per 1 januari 2020.  

 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten komt de subsidieverlener tot de 
volgende categoriseringen als het gaat om het urenaanbod voorschoolse 
educatie:  
 
Leeftijd peuter Reguliere/ VVE-

geïndiceerde peuter 
Bandbreedte uren 
aanbod voorschoolse 
educatie  

2-2,5 jaar 
(wenperiode) 

Reguliere peuter Min 5,5 –  max 7 uur  

VVE-geïndiceerde peuter Min 11 – max 12 uur  

2,5 – 4 jaar  
(maximale uitloop 4,5 
jaar)  

Reguliere peuter Min 5,5 –  max 7 uur 

VVE-geïndiceerde peuter  Min 11 – max 16/ 16,5 
uur  
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Inkomensafhankelijke ouderbijdrage voorschool 

Een belangrijk uitgangspunt is dat het voorschoolse VVE aanbod betaalbaar 
moet zijn voor álle ouders. Bovendien is financiële ongelijkheid tussen 
(verschillende typen) ouders (wel geen recht op kinderopvangtoeslag en 
wel/geen sprake van VVE-indicatie) onwenselijk.  
 
Ouders zijn wat betreft het voorschools educatief aanbod vrij in hun keuze 
voor aanbieder en locatie. Daarbij geldt dat alleen sprake is van 
gesubsidieerde kindplaatsen bij de aanbieders en locaties die na beoordeling 
zijn geselecteerd en onderdeel uitmaken van deze subsidietender.  
 
Alle ouders van peuters van 2 tot 4 jaar betalen een inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage. Er zijn geen ‘gratis’ uren of dagdelen. (Gezinnen met een 
inkomen onder het bijstandsniveau kunnen op basis van de Participatiewet in 
aanmerking komen voor een compensatie van de inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage VVE.) De VNG adviestabel ouderbijdrage wordt toegepast.  
 
Als ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag vragen zij deze aan voor alle 
uren. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag hebben recht op 
een vergoeding van de gemeente voor maximaal 16/16,5 uur per week. 
Ouders hoeven hier niets voor te regelen. De tegemoetkoming van de 
gemeente loopt via de aanbieders. 

 
Subsidieverlener vult voor de kindercentra de inkomensafhankelijke 
ouderbijdragen aan tot het vastgestelde uurtarief voorschoolse educatie. 
Afname van minder uren door ouders moeten zij bespreken met het 
kindercentrum, maar mag nooit een reden zijn om peuters te weigeren. 
Afname van meer uren gaat gepaard tegen het geldende uurtarief van de 
organisatie voor de extra uren.  

 

Interne kwaliteitszorg voor- en vroegscholen  

In bijlage 5 is beschreven hoe de zorgcomponent er binnen de voorscholen/ 
het onderwijs er idealiter uitziet. 
 
In het kader van de interne kwaliteitszorg wijst het kindercentrum een 
zorgcoördinator (hbo-geschoolde kracht) aan, die fungeert als aanspreekpunt 
voor de beroepskrachten op de groep en daarnaast als aanspreekpunt voor 
kernpartners: JGZ, onderwijs, CMD.  
 
Op bestuurs-/ directieniveau van het kindercentrum dat het voorschools 
educatief aanbod aanbiedt, is een visie op VVE vastgelegd. Per locatie is de 
zorgcoördinator verantwoordelijk voor de interne kwaliteitszorg op een groep 
waaronder: 
• een positief stimulerend pedagogisch en leeftijdsadequaat didactisch 

klimaat.  
• actuele inzichten rondom een pedagogisch leeftijdsadequaat aanbod 

worden geïntegreerd in het VVE-programma.  
• een aantrekkelijke uitdagende speelomgeving die uitlokt tot gevarieerd 

spel en taalgebruik. 
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• een locatiegericht, opbrengstgericht en gedifferentieerd beleid over 
ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. 

 
Het kindercentrum formuleert jaarlijkse doelen op deze onderwerpen. De 
doelen werkt het kindercentrum uit en evalueert deze om deze onderwerpen 
verder te versterken. Het kindercentrum informeert de subsidieverlener over 
de planvorming en het wel of niet bereiken van de doelen. 
  
Het kindercentrum organiseert minimaal twee keer per jaar een zorgoverleg 
waarin de zorgcoördinator van de voorschool en de intern begeleider van de 
vroegschool met elkaar de geïndiceerde kinderen en zorgkinderen bespreken. 
Het kindercentrum nodigt de jeugdarts- of jeugdverpleegkundige van het 
lokale team JGZ 0-4 jaar ook uit voor dit zorgoverleg. Dit om een doorgaande 
lijn op het gebied van zorg te garanderen in een vroeg stadium. In dit overleg 
bespreken deelnemers ook trends die voortkomen uit het volgsysteem om een 
passend aanbod te bieden. Het kindercentrum dient ouders bij dit overleg te 
betrekken. De deelnemers bespreken alle kinderen vanaf 3,5 jaar in het kader 
van de zorgplicht voor scholen (Wet passend onderwijs).  
 

Externe kwaliteitszorg 

De Inspectie voor Onderwijs en de GGD meten de kwaliteit van de VVE 
inhoudelijk. Naast de wettelijke eisen controleren deze instellingen op 
naleving van het gestelde in dit kwaliteitskader. 
 
De Inspectie en de GGD stellen de subsidieverlener via een jaarlijkse audit en 
monitoring op de hoogte als kindercentra niet aan de gestelde eisen voldoen. 
Het door de subsidieverlener gehanteerde handhavingsbeleid voor 
voorschoolse voorzieningen leven kindercentra na. 
 

Monitoring en verantwoording  

Ieder kindercentrum is verplicht om op verzoek van de subsidieverlener deel 
te nemen aan de monitoring van het voorschools educatief aanbod.  
 
Gedurende de voorschoolse periode volgt het kindercentrum de kinderen 
systematisch. De gegevens die hierbij beschikbaar komen, legt het 
kindercentrum vast in een kindvolgsysteem.  
 
Ieder kindercentrum verplicht zich tot deelname aan het gezamenlijk overleg 
‘educatief beraad’ en een (nader te bepalen) aantal specifieke overleggen 
‘voorschools educatie’ om ontwikkelingen en de actuele stand van zaken te 
bespreken met betrekking tot het voorschools educatief aanbod en de te 
bereiken doelstellingen.  
 

Aansluiting externe zorg: zorgstructuur – zorgcoördinatie 

Kindercentra zorgen voor voldoende aansluiting op de hierna genoemde bij de 
kinderen betrokken instellingen. Onder ‘voldoende’ verstaat de 
subsidieverlener dat het kindercentrum weet hoe en wanneer de instelling te 
betrekken bij het uitvoeren van het gesubsidieerd voorschools educatief 
aanbod. 
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JGZ 
Het consultatiebureau heeft 99% van de kinderen in beeld en monitort 
periodiek op de ontwikkeling van het jonge kind. Zij richt zich op het 
onderkennen van problemen in de opvoeding bij ouders die rechtstreeks van 
invloed zijn op de gezondheid en ontwikkeling van het kind. De GGD zet de lijn 
na het 4e levensjaar voort. Vanwege haar grote bereik zijn de drie JGZ-
organisaties een belangrijke partner voor kindercentra, scholen én het CMD in 
het voorkomen van opvoedingsproblemen, het vroegtijdig signalen en het 
bieden van interventies bij lichte opvoedproblematiek.  
 
CMD 
Het CMD is er voor alle vragen van inwoners op het gebied van zorg, jeugd & 
gezin en inkomen. Het CMD biedt mensen met een hulpvraag informatie en 
persoonlijk advies. Daarnaast kan het CMD klanten kortdurend ondersteunen 
in een aantal gesprekken. Als tijdens de ondersteuning blijkt dat er zorg nodig 
is, dan zorgt het CMD dat een zorgaanbieder de opdracht krijgt om de zorg te 
leveren. Daarnaast heeft het CMD de opdracht om via preventieve inzet, 
hulpvragen vroeg te signaleren waardoor inwoners zo veel mogelijk zelf in 
staat blijven een oplossing te vinden en problemen te voorkomen. Vanuit haar 
outreachende aanpak en vindplaatsgerichte werkwijze zijn er CMD’ers als 
contactpersoon voor de verschillende scholen aangewezen. Uiteraard kunnen 
betrokken kindercentra de betreffende CMD’er/ klantadviseur Jeugd ook (op 
locatie) bevragen en eventuele ouders/ opvoeders en hun kinderen 
doorwijzen. De CMD’ers participeren ook in het zorgteam, zoals georganiseerd 
binnen de scholen.  

 

Ouderbetrokkenheid  

Ouderbetrokkenheid vormt een structureel onderdeel van de voorschool. 
Ieder kindercentrum formuleert jaarlijks specifiek ouderbeleid dat past bij de 
betreffende locatie (deze bepaling maakt onderdeel uit van het inspectiekader 
van de Onderwijsinspectie): 
  
b) Het kindercentrum betrekt de ouders actief betrokken bij VVE 

activiteiten in de voorschool. De voorschool biedt concrete activiteiten 
aan om ouders te stimuleren thuis VVE activiteiten met hun kind te 
doen. Dit is een aanbod naast een informatiebulletin en/of themabrief.  

c) Het kindercentrum bespreekt twee keer per jaar formeel het 
ontwikkelingsverloop met ouders aan de hand van een erkend 
observatie- en registratiesysteem en/of toetsen. 

d) Het kindercentrum bespreekt met ouders rond de leeftijd van 3,5 jaar 
het overdrachtsformulier basisonderwijs. 

 

Opbrengsten en resultaten voor- en vroegschool 

De subsidievelener moet met schoolbesturen afspraken maken over de 
resultaten van VVE. Dit moeten meetbare resultaten zijn. De gemeente heeft 
hierbij doorzettingsmacht. Met de voorschoolse instellingen kan de 
subsidievelener ook resultaten afspreken.  
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De gemeente Geldrop-Mierlo is voornemens om in 2020 te komen tot een 
systeem van kwaliteitsmeting en –monitoring. Eventuele resultaatafspraken 
zullen zich richten op de voortgang in de ontwikkeling van (VVE-geindiceerde) 
peuters in plaats van op een eindresultaat. De resultaten bespreekt 
subsidieverlener in het educatief beraad en het specifieke overleg 
‘voorschoolse educatie’ en neemt hij mee in de cyclus van kwaliteitszorg.. 
 

Overige eisen 

Het kindercentrum voldoet aan de eisen die de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) stelt. Zo moet de aanbieder bijvoorbeeld (niet 
uitsluitend) kunnen aantonen dat verwerking van persoonsgegevens voldoet 
aan de belangrijkste beginselen van verwerking, zoals rechtmatigheid, 
transparantie, doelbinding en juistheid. Ook moet de aanbieder bijvoorbeeld 
kunnen aantonen dat de benodigde technische en organisatorische 
maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beveiligen. 
 
Het kindercentrum zal alle door de gemeente in het kader van deze 
subsidietender verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en niet 
openbaar maken aan derden, tenzij het kindercentrum daartoe rechtens is 
gehouden. 
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VI. Procedure 
 

VI.1 Procedure: subsidietender 

Een subsidietender is een procedure waarbij de subsidieverlener de 
aanvragen vergelijkt en rangschikt. De subsidieverlener maakt dus bij het 
verlenen van de subsidie geen gebruik van het principe ‘wie het eerst komt, 
het eerst maalt’. De aanvrager die op basis van de in dit uitvraagdocument 
opgenomen beoordelingscriteria voor een basisschoollocatie de beste 
aanvraag heeft ingediend, krijgt voor die basisschoollocatie een 
subsidiebeschikking.  
 
De subsidietender vertoont grote overeenkomsten met een 
aanbestedingsprocedure. Omdat de gemeente echter een subsidiebeschikking 
afgeeft en niet een zogenaamde overheidsopdracht plaatst, is op op deze 
subsidietender de Aanbestedingswet 2012 niet van toepassing en 
subsidieverlener verklaart deze ook niet van toepassing. 
 

VI.2 Het indienen van een aanvraag 

Procedurevoorschriften 
Elke potentiële aanbieder kan aanvraag indienen. Om voor een 
subsidiebeschikking in aanmerking te komen moet de potentiële 
aanbieder de navolgende procedurevoorschriften in acht nemen. Doet de 
potentiële aanbieder dit niet, dan kan de gemeente de aanvraag terzijde 
leggen. Deze komt dan niet voor beoordeling in aanmerking en de gemeente 
geeft dan dus geen subsidiebeschikking af aan deze potentiële aanbieder. 
 
1. De aanvraag is op de juiste wijze en onvoorwaardelijk ingediend. Dat wil 

zeggen via het email-adres (subsidietender@geldrop-mierlo.nl) en niet op 

een andere wijze en zonder voorbehouden (post, fax, et cetera), zonder 

voorbehouden of voorwaarden afwijkend van dit uitvraagdocument.  

2. De aanvraag is volledig ingediend. Dat wil zeggen dat alle in dit 

uitvraagdocument voorgeschreven documenten en bewijsstukken zijn 

ingediend. Een checklist is opgenomen op bijlage 2. 

3. De aanvraagis tijdig ingediend. Dat wil zeggen dat de aanmelding op de 

juiste wijze en volledig is ingediend uiterlijk 13 oktober 2019 om 23:59 

uur (NB. De tijd van ontvangst bij de gemeente geldt als formeel tijdstip, 

niet het tijdstip van verzenden van de mail).  

 
Bekendmaking beoordeling 
De subsidieverlener maakt uiterlijk 29 november 2019 bekend welke 
aanbieder zij per basisschoollocatie een subsidiebeschikking verleent.  
 
De subsidieverlener is niet verplicht subsidiebeschikkingen te verlenen. De 
subsidieverlener neemt een dergelijk besluit bij hoge uitzondering.  
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VI.3 Aanvragen als hoofdaannemer of combinatie 

Hoofdaannemer 
Een hoofdaannemer kan een aanvraag indienen met onderaannemers. Als een 
potentiële aanbieder zich aanmeldt als hoofdaannemer dient deze de 
onderaannemers bekend te maken op de eigen verklaring in bijlage 1.  
 
Het toevoegen van onderaannemers ná het ontvangen van een 
subsidiebeschikking is alleen mogelijk met schriftelijke goedkeuring van de 
subsidieverlener. 
 
Wanneer een hoofdaannemer een aanvraag indient met onderaannemers, 
dient de hoofdaannemer alle gevraagde documenten en bewijsstukken aan te 
kunnen leveren zoals beschreven in hoofdstuk V. De subsidieverlener kan 
onderaannemers weigeren. 
Combinatie 
De situatie kan zich voordoen dat een potentiële aanbieder niet zelfstandig de 
te subsidiëren activiteiten kan of wil uitvoeren. De subsidieverlener 
beoordeelt een combinatie van twee of meer potentiële aanbieders die een 
aanvraag indienen als één potentiële aanbieder. De combinatie dient daarom 
een zogenaamde penvoerder te hebben die door de andere leden van de 
combinatie onherroepelijk en onvoorwaardelijk is gemachtigd hen te 
vertegenwoordigen.  
 
Het vormen van een combinatie ná het ontvangen van een subsidiebeschikking 
is alleen mogelijk met schriftelijke goedkeuring van de subsidieverlener. 
 
Wanneer potentiële aanbieders als combinatie een aanvraag indienen, dienen 
alle leden van de combinatie afzonderlijk de gevraagde documenten over te 
leggen genoemd in paragraaf V.2 (uitsluitingscriteria). De overige documenten 
mogen zij gezamenlijk overleggen. 

VI.4 Beoordeling van aanvragen 

Beoordelingsprocedure 
De subsidieverlener beoordeelt de tijdig en op de juiste wijze ingediende, 
volledige aanvragen op de navolgende manier in vier stappen. 
 

Stap 1: Controle op uitsluitingscriteria 

 
De subsidieverlener controleert of géén van de uitsluitingscriteria beschreven 
in paragraaf V.2 van toepassing zijn op de potentiële aanbieder. Als 
uitsluitingscriteria niet van toepassing zijn, volgt stap 2 in de beoordeling. 
 
Als één of meer uitsluitingscriteria van toepassing zijn, of als de geleverde 
bewijsstukken niet aantonen dat de uitsluitingscriteria niet van toepassing 
zijn, dan kan de subsidieverlener besluiten de aanvraag niet in behandeling te 
nemen. 
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De subsidieverlener neemt de aanvraag in ieder geval niet in behandeling als 
uitsluitingscriterium 2, 4, 5, 6 en/of 7 van toepassing is en geen maatregelen 
ter voorkoming zijn beschreven. Ook als deze maatregelen wel zijn 
beschreven, is de subsidieverlener niet verplicht om op basis van die 
beschrijving de aanvraag in behandeling te nemen. De subsidieverlener bezit 
hier een discretionaire bevoegdheid en past bij het niet in behandeling nemen 
van de aanvraag de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe. 
 

Stap 2: Controle op geschiktheidseisen 

 
De subsidieverlener controleert of de potentiële aanbieder voldoet aan 
geschiktheidseisen beschreven in paragraaf V.3. Als de potentiële aanbieder 
voldoet aan deze geschiktheidseisen, dan volgt stap 3 in de beoordeling. 
 
Als de potentiële aanbieder niet voldoet aan één of meer van de genoemde 
geschiktheidseisen, of als de geleverde bewijsstukken niet aantonen dat de 
potentiële aanbieder voldoet, dan kan de subsidieverlener besluiten de 
aanvraag niet in behandeling te nemen zonder dat verder te hoeven 
motiveren. Neemt de subsidieverlener de aanvraag toch in behandeling, dan 
past zij daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur toe. 
 

Stap 3: Controle op akkoord uitvoeringseisen 

 
De subsidieverlener controleert of de potentiële aanbieder met het indienen 
van een eigen verklaring (bijlage 1) expliciet akkoord is gegaan met de in 
paragraaf V.4 genoemde uitvoeringseisen. Als de potentiële aanbieder akkoord 
is gegaan, dan volgt stap 4 in de beoordeling.  
 
Als de potentiële aanbieder niet akkoord is gegaan, dan kan de 
subsidieverlener besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen zonder 
dat verder te hoeven motiveren. Legt de subsidieverlener de aanmelding niet 
terzijde, dan past zij daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
toe. 
 

Stap 4: Beoordeling plan van aanpak 

 
De subsidieverlener beoordeelt een door de potentiële aanbieder opgesteld 
plan van aanpak afgestemd op door de gemeenten beschreven gewenste 
situatie in hoofdstuk III en beoordelingscriteria in bijlage 3. De potentiële 
aanbieder levert per basisschoollocatie waarvoor hij een aanvraag wil 
indienen een dergelijk plan van aanpak aan. 
 
De beoordelingscommissie beoordeelt de plannen van aanpak zoals 
omschreven in bijlage 3. 
 
 
 



 

 39 

De potentiële aanbieders die volgens de subsidieverlener per 
basisschoollocatie de best beoordeelde plannen van aanpak indienen en 
daarbij minimaal een 3 scoren per kwaliteitscriterium, komen in aanmerking 
voor een subsidiebeschikking. 

 
Indien op basis van de meest behaalde punten op alle beoordelingscriteria een 
gelijke score ontstaat, dan wordt van deze subsidieaanvragen, de 
subsidieaanvraag met de meest behaalde punten op beoordelingscriterium [1. 
Een kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie] de winnende 
subsidieaanvraag. Mocht ook dan een gelijke score ontstaan, dan wordt van 
deze subsidieaanvragen, de subsidieaanvraag met de meest behaalde punten 
op beoordelingscriterium [2. De versterking van de samenwerking tussen 
mensen die om het kind staan] aangemerkt als de winnende subsidieaanvraag. 
Mocht ook dan een gelijke score ontstaan, dan wordt er tussen deze 
subsidieaanvragen geloot. 
 
Is slechts één aanbieder voor de betreffende basisschoollocatie beschikbaar, 
dan kan subsidieverlener deze aanvrager ook in aanmerking voor een 
subsidiebeschikking laten komen als sprake is van een minimale score van 2 
op de volgende kwaliteitscriteria [4. Het bieden van gelijke kansen; 5. Het flexibel 
in kunnen spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen; 6. Meetbaarheid van 

de inzet (monitoring).] 

VI.5     Beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissie bestaat uit een jurist (extern) en drie 
materiedeskundigen van de gemeente. De jurist toetst de aanvragen alleen op 
uitsluitingscriteria, geschiktheidseisen en andere formaliteiten. De drie 
materiedeskundigen beoordelen de plannen van aanpak bij de aanvragen en 
komen in consensus tot een oordeel per plan van aanpak per 
basisschoollocatie. 

VI.6 Vragen over de procedure en de documenten 

Potentiële aanbieders kunnen vragen stellen over deze subsidietender en dit 
uitvraagdocument. Potentiële aanbieders mogen ook voorstellen doen ten 
aanzien van dit uitvraagdocument.  
 
Potentiële aanbieders dienen hun vragen en voorstellen te mailen naar 
subsidietender@geldrop-mierlo.nl uiterlijk woensdag 11 september 2019 
om 23.59 uur. De tijd van ontvangst door de subsidieverlener geldt als 
formeel tijdstip, niet het moment van verzenden van de vragen door de 
potentiële aanbieder. Vragen die niet zijn gesteld via dit mailadres, neemt de 
subsidieverlener niet in behandeling. Vragen die al eerder zijn beantwoord 
door de subsidieverlener, neemt de subsidieverlener niet in behandeling.  

 
De subsidieverlener probeert alle vragen te beantwoorden uiterlijk maandag 
16 september 2019. De vragen en antwoorden publiceert zij geanonimiseerd 
op de website van de gemeente Geldrop-Mierlo. 

  

mailto:subsidietender@geldrop-mierlo.nl
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VI.7 Planning 

 
Publiceren en verzenden subsidie-
uitvraag (dit document) 

1 september 2019 

Indienen vragen door potentiële 
aanbieders 

11 september 2019, 23:59 uur 

Beantwoorden van vragen in een nota 
van inlichtingen 

16 september 2019 

BCO presenteert het 
onderzoeksrapport relevant voor de 
zorgcomponent (zie par. III.5.2) 

15 september 2019 

Indienen subsidie-aanvragen 13 oktober 2019, 23:59 uur 
Bekendmaking beoordeling en 
voorlopige subsidie-beschikking 

19 november 2019 

 
 
Potentiële aanbieders kunnen geen rechten ontlenen aan deze planning. 

VI.8 Klachten en bezwaar en beroep 

Klachten 
Klachten over deze subsidietender kunt u digitaal indienen via het mailadres 
subsidietender@geldrop-mierlo.nl.  
 
Instellen van bezwaar en beroep 
Voor het instellen van bezwaar en beroep gelden de reguliere voorwaarden uit 
de Algemene wet bestuursrecht. 
 

mailto:subsidietender@geldrop-mierlo.nl
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VII. Bijlagen 
 
Bijlage 1 Eigen verklaring 
Bijlage 2 Checklist 
Bijlage 3 Beoordelingsprocedure plan van aanpak 
Bijlage 4 Wijkkenmerken 
Bijlage 5 Zorgcomponent voorschoolse educatie  
Bijlage 6 Motie VVE  
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Bijlage 1: Eigen verklaring 

 
1.  Gegevens over de subsidietender en de subsidieverlener 

 

Naam: 

Gemeente Geldrop-Mierlo. 

 

Titel of beknopte omschrijving van de procedure: 

Subsidietender Ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie 2020 - 2023 

 

Zaaknummer: 

2019-039118 

 

2. Gegevens met betrekking tot de potentiële aanbieder 

 

Naam: 

 

 

BTW-nummer of KvK-nummer: 

 

 

Postadres: 

 

 

Telefoonnummer: 

 

 

E-mail: 

 

 

Internetadres: 

 

 

Contactpersoon/-personen: 

 

 

 

Meldt de potentiële aanbieder zich aan als lid van een combinatie? 

☐ Ja  ☐ Nee  

Indien ja, dan dienen alle leden van de combinatie afzonderlijk de gevraagde 

documenten over te leggen genoemd in paragraaf 5.2 (uitsluitingscriteria). De 
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overige documenten genoemd in het uitvraagdocument mogen zij gezamenlijk 

overleggen. 

 

Meldt de potentiële aanbieder zich aan als hoofdaannemer? 

☐ Ja  ☐ Nee 

Indien ja, dan dient de hoofdaannemer alle gevraagde documenten en 

bewijsstukken over te kunnen leggen zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het 

uitvraagdocument. 

De hoofdaannemer dient zijn onderaannemers bekend te maken op dit 

formulier, na het onderdeel ondertekening. 

 

3. Wijken 

 

De potentiële aanbieder dient een aanvraag in voor de volgende 

basisschoollocaties (aankruisen): 

 
 Locatie 1: Basisschool de Beneden Beekloop in wijk Skandia 

 Locatie 2: Brede school Dommeldal in wijk Skandia 

 Locatie 3: Kindcentrum de Appelgaard in wijk Akert 

 Locatie 4: Kindcentrum 6gehuchten in wijk Zesgehuchten 

 Locatie 5: Kindcentrum Vijfblad in wijk Braakhuizen-Noord 

 Locatie 6: Kindcentrum De Vlinder in wijk Braakhuizen-Zuid 

 Locatie 7: Basisschool de Regenboog in wijk Coevering/  

Kindcentrum de Rots in wijk Coevering 

 Locatie 8: Basisschool De Ganzebloem in wijk Genoenhuis 

 Locatie 9: Kindcentrum de Kersentuin in wijk Mierlo 

 Locatie 10: OBS ’t Schrijverke – locatie Centrum in wijk Mierlo 

 Locatie 11: OBS ’t Schrijverke – locatie Luchen in wijk Mierlo 

 Locatie 12: Kindcentrum Puur Sang in wijk Mierlo 

 

4. Uitsluitingscriteria 

 

Uitsluitingscriteria 1 en 3 zijn niet opgenomen op deze eigen verklaring. Daarvoor 
dient de potentiële aanbieder andere bewijsmiddelen over te leggen. Zie paragraaf 
5.2 Uitvraagdocument. 

 
4.1 Uitsluitingscriterium 2: De (potentiële) aanbieder heeft verplichtingen op het 

gebied van sociaal of arbeidsrecht geschonden. 
 
Maak een keuze: ☐ Ja  ☐ Nee 

 

Zo ja, heeft de potentiële aanbieder maatregelen getroffen om aan te tonen dat hij 

ondanks deze schending een betrouwbare aanbieder is? 
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Maak een keuze: ☐ Ja  ☐ Nee 

 

Toelichting (waaronder, indien “ja”, beschrijving van de genomen maatregelen: 

 

 

 
 

4.2 Uitsluitingscriterium 4: De (potentiële) aanbieder heeft zich schuldig gemaakt 
aan een ernstige beroepsfout, aantoonbaar te maken op wat voor manier dan ook 
door de gemeenten. 

 

Maak een keuze: ☐ Ja  ☐ Nee 

 

Indien ja, toelichting (met daarbij een beschrijving van genomen maatregelen ter 

voorkoming): 

 

 

 
 
4.3  Uitsluitingscriterium 5: De (potentiële) aanbieder is zich bewust van enig 

belangenconflict als gevolg van deelneming aan deze subsidietender. 

 
Maak een keuze: ☐ Ja  ☐ Nee 

 

Indien ja, toelichting (met daarbij een beschrijving van genomen maatregelen ter 

voorkoming): 

 

 

 
4.4 Uitsluitingscriterium 6: Het is de (potentiële) aanbieder overkomen dat een 

eerdere overeenkomst met een inkopende organisatie (gemeente, zorgkantoor, 

zorgverzekeraar) heeft geleid tot vroegtijdige beëindiging van die overeenkomst, 

tot schadevergoeding of een andere vergelijkbare sanctie. 

 

Maak een keuze: ☐ Ja  ☐ Nee 

 

Indien ja, toelichting (met daarbij een beschrijving van genomen maatregelen ter 

voorkoming): 
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4.5 Uitsluitingscriterium 7: De (potentiële) aanbieder heeft zich in ernstige mate 

schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van informatie die 

nodig is om te controleren of er geen gronden zijn voor uitsluiting, de (potentiële) 

aanbieder heeft dergelijke informatie achtergehouden, de (potentiële) aanbieder 

kan de door de gemeenten gevraagde ondersteunende documenten niet 

onverwijld overleggen en/of de (potentiële) aanbieder heeft getracht het 

besluitvormingsproces van gemeenten onrechtmatig te beïnvloeden, om 

vertrouwelijke informatie te verkrijgen die de (potentiële) aanbieder 

onrechtmatige voordelen bezorgen of om verwijtbaar misleidende informatie te 

verstrekken die een belangrijke invloed kunnen hebben op de beslissing de 

(potentiële) aanbieder een subsidiebeschikking te verlenen. 

 
Maak een keuze: ☐ Ja  ☐ Nee 

 

Indien ja, toelichting: 

 

 

 
 

5. Geschiktheidseisen 

 

5.1 Geschiktheidseis 3: De (potentiële) aanbieder beschikt voor de uitvoering van de 

dienstverlening over (ingehuurd) personeel dat voldoet aan de eisen gesteld aan 

zijn functie conform het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 

educatie en de van toepassing zijnde CAO.  

 

Maak een keuze: ☐ Ja  ☐ Nee 

 

5.2 Geschiktheidseis 4: De (potentiële) aanbieder heeft bij de start van de 

gesubsidieerde dienstverlening een locatie beschikbaar (en houdt deze 

gedurende de looptijd van de subsidiebeschikking ook aan). Deze locatie voldoet 

per die datum aan alle wettelijke voorschriften.  

 

Maak een keuze: ☐ Ja  ☐ Nee 

 

6. Uitvoeringseisen 

 

De potentiële aanbieder gaat onvoorwaardelijk akkoord met de uitvoeringseisen 

genoemd in paragraaf V.4 van het uitvraagdocument.  

 

Maak een keuze: ☐ Ja  ☐ Nee 
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7. Aanmelding 

 

-  Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de aanvraag 

onvoorwaardelijk is gedaan. 

-  Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat hij/zij akkoord 

gaat/gaan met de voorwaarden van de subsidietender, zoals uitgeschreven 

in het uitvraagdocument. 

 

8. Ondertekening 

 

-  Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door 

hem/haar/hen hiervoor verstrekte informatie accuraat en correct is en dat 

hij/zij zich volledig bewust is/zijn van de consequenties van het afleggen 

van een valse verklaring. 

- Ondergetekende(n) stemt/stemmen er formeel mee in dat de gemeente 

toegang krijgt tot stukken tot staving van de informatie die is verstrekt in 

deze eigen verklaring met het oog op onderhavige subsidietender. 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Naam: 

 

Functie: 

 

 

Handtekening: 

  

 

 

Plaats: 

 

Datum: 

 

Naam: 

 

 

Functie: 

 

Handtekening: 
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Plaats: 

 

Datum: 

 

Naam: 

 

Functie: 

 

Handtekening: 

  

 

Bijlage: onderaannemers 

 

Vul hierna de gegevens in van de onderaannemer(s).  Van elke onderaannemer 

voert u de naam, het btw- of kvk-nummer en postadres in. 
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Bijlage 2: Checklist 

 
1.  Algemeen 

 

Kindercentra die in aanmerking willen komen voor een subsidiebeschikking, 

moeten hun aanvraag op de juiste wijze, volledig en tijdig indienen (zie 

procedurevoorschriften in paragraaf 6.2.1. 

 

De subsidieverlener maakte bijgaande checklist om potentiële aanbieders te 

helpen bij het indienen van hun aanvraag conform de procedurevoorschriften. 

Het gebruik van de checklist is voor eigen risico van de potentiële aanbieder en 

biedt geen garantie voor het verkrijgen van een subsidiebeschikking. 

 

2. Checklist 

 

2.1 Volledigheid 

 

De aanmelding bevat: 

  

Nr. Document Check? 

1 een eigen verklaring (bijlage 1 bij het uitvraagdocument) die 

volledig is ingevuld en ondertekend door een daartoe rechtsgeldig 

bevoegd persoon 

 

 

2 een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen 

van de belastingdienst niet ouder dan 6 maanden op moment van 

aanmelding 

 

 

3 een uittreksel Handelsregister niet ouder dan 6 maanden op 

moment van aanmelding 

 

 

4 een kopie van een geldige verzekeringspolis waaruit blijkt dat is 

voldaan aan de eis  

 

 

5 een kopie van een geldig certificaat voor kwaliteitsmanagement of 

gelijkwaardig bewijsmiddel 

 

 

6 Een uitgewerkt plan van aanpak per basischoollocatie waar de 

potentiële aanbieder een aanvraag voor indient, afgestemd op de 

door de subsidieverlener beschreven gewenste situatie. 

 

1

3 

 
NB. Bij combinaties moeten alle leden van de combinatie documenten 1 tot en 
met 3 overleggen. 
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2.2 De juiste wijze 
 

Actie Check? 

De aanvraag is aangeleverd in één mailbericht aan 

subsidietender@geldrop-mierlo.nl (of door de grootte van de bestanden in 

maximaal drie berichten, duidelijk genummerd als 1 van 3, 2 van 3 en 3 

van 3). Zie ook paragraaf 6.2.1 van het uitvraagdocument, stap 1. 

 

 

 

2.3 Tijdig 

  

Actie  Check? 

De aanvraag is tijdig ingediend, dat wil zeggen: uiterlijk 13 oktober 2019 

om 23.59 uur 

 

 

mailto:subsidietender@geldrop-mierlo.nl
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Bijlage 3: Beoordelingsprocedure plan van aanpak 

 
Afwegingskader beoordeling Ondersteuningsplan 

 

Uitstekend passend en geborgd, beantwoording laat zien op 
een zeer geloofwaardige en innovatieve en hoogstaande 
manier te kunnen bijdragen op het bereiken van de 
doelstellingen. De informatie laat een zeer innovatieve aanpak 
zien en is buitengewoon SMART beschreven.  
 

5 

Goed passend en geborgd, beantwoording laat zien op een zeer 
geloofwaardige en hoogstaande manier te kunnen bijdragen 
aan het bereiken van de doelstellingen. De informatie laat een 
heldere en concrete aanpak zien en is SMART beschreven. 
 

4 

Voldoende passend en geborgd, beantwoording laat zien te 
kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen en is 
op onderdelen SMART beschreven.  
 

3 

Gering passend en geborgd, de beantwoording laat in beperkte 
mate zien hoe kan worden bijgedragen aan het bereiken van de 
doelstellingen; de maatregelen zijn niet of niet voldoende 
concreet uitgewerkt, het plan is op het punt in kwestie 
nauwelijks SMART uitgewerkt.  
 

2 

Minimaal passend en geborgd, de beantwoording laat 
nauwelijks zien of er kan worden bijgedragen aan het bereiken 
van de doelstellingen. Van een SMART geformuleerde 
maatregel is geen sprake.  
 

1 
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Beoordelingskader Plan van aanpak 
 

 
De subsidieverlener hecht bij de plannen van aanpak die potentiële aanbieders 
moeten indien bij hun aanvraag waarde aan de volgende kwaliteitscriteria: 
  
1. Een kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie;  

2. De versterking van de samenwerking tussen mensen die om het kind staan;  

3. Het neerzetten van niet-formeel leren en spelenderwijs leren; 

4. Het bieden van gelijke kansen; 

5. Het flexibel in kunnen spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen;  

6. Meetbaarheid van de inzet (monitoring);  

7. Specifiek voor de basisschoollocaties: 1) Kindcentrum De Vlinder en 2) 

Basisschool de Regenboog/ Kindcentrum de Rots: het aanbieden van rijke 

(taal)ontwikkelingsprogramma’s gericht op blootstellingsachterstand van 

doelgroeppeuters  en zijnde gezinsgerichte programma’s.  

 
 

 
Criteria  
Bovenstaande kwaliteitscriteria zijn nader uitgewerkt. De beoordelingscommissie 
kijkt bij de beoordeling van een plan van aanpak naar onderstaande elementen (a 
t/m f). 
  

 

 
1) Een kwalitatief goed aanbod voorschoolse educatie;   

er wordt duidelijk beschreven hoe de (potentiële) aanbieder het 

voorschools educatief aanbod invult, waarbij aandacht is voor 

de wettelijke criteria, de kwaliteitseisen uit paragraaf V.4 en de 

gebiedskenmerken uit bijlage 4.  

 
 

Score 1-5 
 

 
2) De versterking van de samenwerking tussen mensen die om het 

kind staan;  

er wordt aan de hand van het ontwikkelingsinstrument 'IKC; 

waar staan we en waar willen we naartoe?' 

(https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=529  twaalf 

kwaliteitscriteria en vijf niveaus van samenwerking: back -to-

back, face - to - face, hand-in-hand, cheek-to-cheeck, integraal) 

per kwaliteitscriterium aangegeven op welk niveau de 

samenwerking met betrokken professionals (onderwijs en 

kinderopvang) wijkpartners en ouders zich bevindt. Daarnaast 

wordt  beschreven welke inzet de (potentiële) aanbieder levert 

om tot een hoger niveau van samenwerking te komen.  

Tevens wordt beschreven welke eventuele nieuwe 

samenwerkingsrelaties worden aangegaan en op welk niveau van 

samenwerking de relatie is gericht. 

 
 

Score 1-5 
 

https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=529
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3) Het neerzetten van niet-formeel leren en spelenderwijs leren;  

er is in kaart gebracht hoe het non-formeel en spelenderwijs 

leren een plaats krijgen binnen het voorschools educatief 

aanbod. (Potentiele) aanbieders laten in hun plan zien waar 

zij slimme combinaties maken of willen maken met 

activiteiten op het gebied van sport, cultuur en burgerschap 

in de breedste zin van het woord.  Er is een check gedaan op 

welk wijkaanbod (naast onderwijs) op de leefdomeinen gezin 

en vrije tijd er is.  Hierbij is aandacht voor zowel het aanbod 

vanuit professionele organisaties als vanuit 

vrijwilligersorganisaties.  Op basis van dit aanbod wordt 

beschreven welke samenwerking er met welke partners is, 

hoe deze samenwerking eruit ziet en welke versterking in 

samenwerking er kan plaatsvinden danwel welke nieuwe 

samenwerkingsrelaties kunnen worden aangegaan en op 

welke termijn deze gerealiseerd worden. 

 

 

 

Score 1-5 
 

4) Het bieden van gelijke kansen ;  

op basis van bijlage 4 en de eigen beschikbare informatie wordt 

voor de betreffende wijk  aangegeven  hoe de (potentiele) 

aanbieder inspeelt op de specifieke wijkkenmerken. Er zijn 

doelen geformuleerd die duidelijk, concreet en haalbaar zijn en 

die niet alleen perspectief bieden op de langere termijn, maar 

zich ook richten op praktische snelle resulaten. Er zijn 

activiteiten geformuleerd gericht op het behalen van korte en 

langte termijn doelen met een duidelijke prioritering. 

 
 

Score 1-5 
 

 
5) Het flexibel in kunnen spelen op actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen;  

in het plan wordt aangegeven welke landelijke en lokale 

ontwikkelingen die raken aan het voorschools educatief aanbod en 

de doorgaande ontwikkellijn de (potentiele) aanbieder op zich af 

ziet komen en hoe zij hier met haar plan op in kan spelen. Niet alle 

ontwikkelingen zijn voor een looptijd van vier jaar te voorspellen. 

Om deze reden wordt in het plan aangegeven hoe de (potentiele) 

aanbieder wil omgaan met onvoorpelbare toekomstige 

gebeurtenissen.  

 

Score 1-5 
 

 

6) Meetbaarheid van de inzet (monitoring);  

De (potentiele) aanbieder draagt  in het plan indicatoren aan voor 

de meting van de prestaties die zich richten op de 

maatschappelijke effecten. De subsidieaanvrager beschrijft in het 

plan van aanpak: 

Score 1-5 
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7) Welke indicatoren gebruikt gaan worden om de effecten te meten; 

8) Hoe de indicatoren worden gemeten; 

9) Op welke wijze en met welke frequentie gerapporteerd wordt aan 

subsidieverlener over de indicatoren.  

 

10) Specifiek voor de basisschoollocaties: 1) Kindcentrum De Vlinder en 

2) Basisschool de Regenboog/ Kindcentrum de Rots: het aanbieden 

van rijke (taal)ontwikkelingsprogramma’s gericht op 

blootstellingsachterstand van doelgroeppeuters  en zijnde 

gezinsgerichte programma’s;  

De (potentiële) aanbieder geeft aan op welke manier het extra 

budget ten behoeve van OAB brede (taal)ontwikkelingsprojecten 

wordt ingezet. Daarbij wordt duidelijk beschreven op welke wijze 

dit:  

- bijdraagt aan het bestrijden van 

taalontwikkelingsachterstanden op basis van 

blootstellingsachterstand;  

- via de inzet van een gezinsgericht programma bijdraagt aan het 

vergroten van de ouderbetrokkenheid.   

Score 1-5 
 

 
 

De potentiële aanbieders die volgens de subsidieverlener per 
basisschoollocatie de best beoordeelde plannen van aanpak indienen en 
daarbij minimaal een 3 scoren per kwaliteitscriterium, komen in aanmerking 
voor een subsidiebeschikking. 
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Bijlage 4: Wijkkenmerken 

De gemeente heeft haar werkgebied voor de ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie opgedeeld in negen wijken waarin 12 
basisschoollocaties te vinden zijn. Hieronder wordt een schets gegeven van de verschillende wijkkenmerken op basis van de Sociale 
Index (SI) van de gemeente Geldrop-Mierlo, aangevuld met informatie over de aantallen peuters (wel/niet doelgroep en wel/ niet 
recht op kinderopvangtoeslag) op basis van de verantwoordingscijfers subsidie voorschoolse educatie 2018.  
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Wijk 1: Skandia 
De wijk Skandia is gelegen ten noorden van het Centrum van Geldrop-Mierlo. De wijk ligt aan de Kleine Dommel en bestaat voornamelijk uit 
koopwoningen. De basisscholen Dommeldal en Beneden Beekloop zijn gelegen in deze wijk. 

 
SCHETS VAN DE BEWONERS: 

✓ 28% jongeren tot 19 jaar 
✓ 12% ouderen van 65 jaar en ouder 
✓ 5% eenoudergezinnen 
✓ 9% huurwoningen en 91% koopwoningen 
✓ 99% van de woningen is voor 2000 gebouwd 
✓ 3% leegstand 
✓ 89% autochtonen 
✓ 8% Westerse allochtonen 
✓ 3% Niet Westerse allochtonen 

 
AANBOD IN DE WIJK: 

✓ 12 speelplekken voor kinderen 
✓ Basisschool de Beneden Beekloop en Brede school Dommeldal  
✓ Mate van stedelijkheid: 3 

 
AANTALLEN PEUTERS:  

  
Recht op toeslag  
VE-indicatie  

Recht op toeslag 
geen VE-indicatie  

Geen toeslag  
VE-indicatie  

Geen toeslag  
Geen VE-indicatie  

Totaal  

Basisschoollocaties           

Basisschool de Beneden Beekloop  8 26 3 1 38 

Brede school Dommeldal  6 19 7 5 37 

Totaal 14 45 10 6 75 
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Wijk 2: Akert 
De Akert is gebouwd in de jaren '60 en de jaren '70 en bestaat uit doorzonwoningen, flats en vrijstaande woningen. De meeste straten zijn genoemd 
naar bomen. Door de ligging langs de Dommel is er aan de rand van de wijk veel groen. 

 

SCHETS VAN DE BEWONERS: 
✓ 17% jongeren tot 19 jaar: één na laagste % van de gemeente 
✓ 32% ouderen van 65 jaar en ouder: hoogste % van de gemeente 
✓ 5% eenoudergezinnen 
✓ 47% huur- en 49% koopwoningen 
✓ 99% van de woningen is voor 2000 gebouwd 
✓ 6% leegstand 
✓ 87% autochtoon 
✓ 10% Westerse allochtonen 
✓ 3% niet Westerse allochtonen 

 
AANBOD IN DE WIJK: 

✓ Kindcentrum De Appelgaard  

✓ 5 speelplekken voor kinderen 
✓ Woonzorgcentrum de Akert  
✓ Seniorenwoningen Kastanjehof 
✓ Wijkgebouw de Akert 
✓ Langs de snelweg een strook met industrie 

 
AANTALLEN PEUTERS:   

Recht op toeslag  
VE-indicatie  

Recht op toeslag 
geen VE-indicatie  

Geen toeslag  
VE-indicatie  

Geen toeslag  
Geen VE-indicatie  

Totaal  

Basisschoollocatie           

Kindcentrum de Appelgaard  5 19 8 7 39 

 
 

  



 

 57 

Wijk 3: Zesgehuchten 
Zesgehuchten is zoals de naam al zegt een samenvoeging van zes gehuchten. De wijk kent een oud gedeelte en een nieuwer gebouwd 
gedeelte. De wijk kent veel groen en veel voorzieningen. 

 
SCHETS VAN DE BEWONERS: 

✓ 23% jongeren tot 19 jaar 
✓ 20% ouderen van 65 jaar en ouder 
✓ 5% eenoudergezinnen 
✓ 14% huurwoningen en 83% koopwoningen 
✓ 97% van de woningen is voor 2000 gebouwd 
✓ 4% leegstand 
✓ 88% autochtonen 
✓ 9% Westerse allochtonen 
✓ 3% niet Westerse allochtonen 

 
AANBOD IN DE WIJK: 

✓ Kindcentrum 6gehuchten 
✓ 12 speelplekken voor kinderen 

Gemiddelde afstand tot: 
✓ Grote supermarkt: 1km 
✓ Huisartspraktijk: 0.5km 
✓ Basisschool: 0.6km 
✓ Kinderdagverblijf: 0.4km 

 
AANTALLEN PEUTERS:   

Recht op toeslag  
VE-indicatie  

Recht op toeslag 
geen VE-indicatie  

Geen toeslag  
VE-indicatie  

Geen toeslag  
Geen VE-indicatie  

Totaal  

Basisschoollocatie           

Kindcentrum 6gehuchten  4 55 5 5 69 
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Wijk 4: Braakhuizen-Noord 
Braakhuizen-Noord is een wijk met grote verschillen: aan de oostkant ligt de villawijk, terwijl aan de westkant er meer sociale 
huurwoningen te vinden zijn. 

 
SCHETS VAN DE BEWONERS: 

✓ 24% jongeren tot 19 jaar 
✓ 18% ouderen van 65 jaar en ouder 
✓ 13% eenoudergezinnen 
✓ 27% huurwoningen en 73% koopwoningen 
✓ 90% van de woningen is voor 2000 gebouwd 
✓ 3% leegstand 
✓ 83% autochtonen 
✓ 10% Westerse allochtonen 
✓ 7% niet Westerse allochtonen 

 
AANBOD IN DE WIJK: 

✓ Kindcentrum Vijfblad  
✓ 13 speelplekken voor kinderen 
✓ Sportpark de Kievit 
✓ Wijkgebouw de Twern en 
✓ dienstencentrum Kettingstraat 

 
AANTALLEN PEUTERS:   

Recht op toeslag  
VE-indicatie  

Recht op toeslag 
geen VE-indicatie  

Geen toeslag  
VE-indicatie  

Geen toeslag  
Geen VE-indicatie  

Totaal  

Basisschoollocatie           

Kindcentrum Vijfblad   5  31 20 15      71 
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Wijk 5: Braakhuizen-Zuid 
Braakhuizen Zuid is gebouwd in de jaren '60 en de jaren '70 en bestaat uit doorzonwoningen, flats en vrijstaande woningen. De meeste 
straten zijn genoemd naar ontdekkingsreizigers. 

 
SCHETS VAN DE BEWONERS: 

✓ 21% jongeren tot 19 jaar 
✓ 21% ouderen van 65 jaar en ouder 
✓ 13% eenoudergezinnen 
✓ 43% huurwoningen en 57% koopwoningen 
✓ 87% van de woningen is voor 2000 gebouwd 
✓ 3% leegstand 
✓ 78% autochtoon 
✓ 10% Westerse allochtonen 
✓ 12% niet Westerse allochtonen 

 
AANBOD IN DE WIJK: 

✓ Kindcentrum De Vlinder  
✓ 8 speelplekken voor kinderen, in 2015 werd het 
✓ Johan Cruijff Court gerealiseerd 
✓ Strabrecht College voor VWO, HAVO en VMBO-t 
✓ Verpleeghuis Berkenheuvel 

 
AANTALLEN PEUTERS:   

Recht op toeslag  
VE-indicatie  

Recht op toeslag 
geen VE-indicatie  

Geen toeslag  
VE-indicatie  

Geen toeslag  
Geen VE-indicatie  

Totaal  

Basisschoollocatie           

Kindcentrum De Vlinder   6  9 13 8 36 
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Wijk 6: Coevering  
De wijk Coevering is gebouwd in de jaren '60 en de jaren '70 en bestaat uit doorzonwoningen, flats en vrijstaande woningen. De meeste 
straten zijn genoemd naar ontdekkingsreizigers. 

 
SCHETS VAN DE BEWONERS: 

✓ 20% jongeren tot 19 jaar 
✓ 24% ouderen van 65 jaar en ouder 
✓ 13% eenoudergezinnen 
✓ 67% huurwoningen en 33% koopwoningen 
✓ 96% van de woningen is voor 2000 gebouwd 
✓ 2% leegstand 
✓ 71% autochtoon 
✓ 12% Westerse allochtonen 

✓ 17% niet Westerse allochtonen 
 
AANBOD IN DE WIJK: 

✓ Brede school de Coevering: Basisschool De Branding en De 
Regenboog  

✓ Maison St. Cyr 
✓ Wijkcentrum de Dreef 

✓ 18 speelplekken voor kinderen 
 

AANTALLEN PEUTERS:   
Recht op toeslag  
VE-indicatie  

Recht op toeslag 
geen VE-indicatie  

Geen toeslag  
VE-indicatie  

Geen toeslag  
Geen VE-indicatie  

Totaal  

Basisschoollocatie           

Basisschool De Branding en  
De Regenboog  13 17 53 30 113 
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Wijk 7: Centrum 
Het Centrum is een afwisselende wijk met aan de oostkant veel nieuwbouw appartementen, met name gericht op ouderen. Aan de 
westelijke kant ligt het oudere gedeelte van het centrum, met onder andere woningen die in opdracht van Philips zijn gebouwd voor het 
hoger management. 

 
SCHETS VAN DE BEWONERS: 
 14% jongeren tot 19 jaar 
 30% ouderen van 65 jaar en ouder 
 5% eenoudergezinnen 
 48% huurwoningen en 52% koopwoningen 
 64% van de woningen is voor 2000 gebouwd 
 7% leegstand 
 83% autochtoon 
 11% Westerse allochtonen 
 6% niet Westerse allochtonen 
 
AANBOD IN DE WIJK: 
 St. Anna ziekenhuis 
 Sociaaal Cultureel Centrum Hofdael 
 7 speelplekken voor kinderen 
 
 
Er is geen basisschoollocatie aanwezig!  
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Wijk 8: Genoenhuis 
Genoenhuis staat bekend om de straatnamen, die genoemd zijn naar personages uit the Lord of the Rings. Gijzenrooi is het buitengebied 
van Geldrop richting Eindhoven. 

 
SCHETS VAN DE BEWONERS: 

✓ 29% jongeren tot 19 jaar 
✓ 8% ouderen van 65 jaar en ouder 
✓ 5% eenoudergezinnen 
✓ 20% huurwoningen en 80% koopwoningen 
✓ 75% van de woningen is voor 2000 gebouwd 
✓ 2% leegstand 
✓ 88% autochtoon 
✓ 8% Westerse allochtonen 
✓ 4% niet Westerse allochtonen 

 
AANBOD IN DE WIJK: 

✓ Basisschool De Ganzebloem  
✓ 16 speelplekken voor kinderen 

 
Gemiddelde afstand tot: 

✓ Grote supermarkt: 0.7km 
✓ Huisartspraktijk: 1.4km 
✓ Basisschool: 0.6km 
✓ Kinderdagverblijf:0.5km 

 
AANTALLEN PEUTERS:   

Recht op toeslag  
VE-indicatie  

Recht op toeslag 
geen VE-indicatie  

Geen toeslag  
VE-indicatie  

Geen toeslag  
Geen VE-indicatie  

Totaal  

Basisschoollocatie           

Basisschool De Ganzebloem  5 46 3 7 61 
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Wijk 9: Mierlo  
Mierlo is een zelfstandige kern die van alle voorzieningen is voorzien. De bebouwing is gecentreerd in het noordoostelijke deel van 
Mierlo en grenst aan Helmond.  

 
SCHETS VAN DE BEWONERS: 

✓ 21% jongeren tot 19 jaar 
✓ 21% ouderen van 65 jaar en ouder 
✓ 6% eenoudergezinnen 
✓ 34% huurwoningen en 66% koopwoningen 
✓ 90% van de woningen is voor 2000 gebouwd 
✓ 3% leegstand 
✓ 89% autochtoon 
✓ 8% Westerse allochtonen 
✓ 3% niet Westerse allochtonen 

 
AANBOD IN DE WIJK: 

✓ 4 Basisscholen: De Kersentuin , Basisschool ’t Schrijverke – 

Centrum, Basisschool ’t Schrijverke Luchen , Basisschool Pur Sang  

✓ 30 speelplekken voor kinderen 

✓ Hof van Bethanie  

✓ Sportvelden, zoals hockey en voetbal 
 

AANTALLEN PEUTERS:   
Recht op toeslag  
VE-indicatie  

Recht op toeslag 
geen VE-indicatie  

Geen toeslag  
VE-indicatie  

Geen toeslag  
Geen VE-indicatie  

Totaal  

Kindcentrum de Kersentuin  2  10 5 4 21 

OBS ’t Schrijverke – locatie Centrum  3 8 5 0 16 

OBS ’t Schrijverke – locatie Luchen  6 34 5 4 49 

Kindcentrum Puur Sang   2 10 4 5 21 
Totaal  13  62 19 13 107 
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Rozetten jeugd per wijk  
Om de wijkrozetten vanuit de SI goed te kunnen begrijpen zal eerst een algemene toelichting worden gegeven.  

 
Algemene toelichting Sociale Index, thema Jeugd   
In de Sociale Index zijn indexscores per wijk opgenomen binnen vier hoofdthema’s te weten: Leefbaarheid, Jeugd, Kwetsbaren en 
Toerusting. De hoofdthema’s zijn onderverdeeld in subthema’s.  

 
Het hoofdthema Jeugd bestaat uit de volgende subthema’s:  

• Het ontwikkelen en benutten van capaciteiten 
• De jeugd kan opgroeien in een positieve gezinssituatie 
• De jeugd en een gezonde toekomst 
• De jeugd is sociaal actief 
• Jongeren in zorg 

 
De subthema’s zijn onderverdeeld in diverse indicatoren die informatie geven over het subthema en uiteindelijk een indicatie geven over 
hoe het hoofdthema er in die wijk voorstaat. 

 
In de wijkrozetten die in deze bijlage zijn opgenomen wordt er een totaalbeeld gegeven van het hoofd- en de subthema’s Jeugd in een 
wijk en vervolgens wordt per subthema iedere indicator weergegeven. Daarbij worden per indicator de scores van de wijk afgezet tegen 
het gemeentelijke gemiddelde.Dat heeft geleid tot onderstaande indexering en kleurcodering:  
 
Met een score beneden 97 krijgt een wijk het label ‘ruim beneden gemiddeld’ (donkerpaars). 
Bij een score tussen 97 en 99,5 krijgt de wijk het label ‘beneden gemiddeld’ (lichtpaars). Een 
score tussen 99,5 en 100,5 categoriseren we als ‘gemiddeld’ (grijs). Met een score tussen 
100,5 en 103 scoort een wijk ‘boven gemiddeld’ (lichtgroen). En bij een score boven 103 
scoort een wijk ‘ruim boven gemiddeld’ (donkergroen). Hierbij moet worden opgemerkt dat 
een sterke afwijking boven of beneden het gemiddelde niet per definitie gezien moet worden 
als dat in die wijk een indicator goed of slecht scoort. Omdat de cijfers tegen het gemiddelde 
van de gemeente zijn afgezet, moeten zo ook in die context geïnterpreteerd worden. Om te 
bepalen of dat goed of juist slecht is, moeten de achterliggende cijfers geraadpleegd worden 
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en moet er (zo nodig) met een doelstelling voor die indicator gewerkt worden. De Sociale Index moet dus gebruikt worden als een 
signaleringstool, waarbij opvallende afwijkingen ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde in het oog springen en nader onderzocht 
moeten worden. 
 
Om de indicatoren in samenhang te kunnen interpreteren is ervoor gekozen om alle indicatoren op eenzelfde manier te schalen. Daarbij 
betekent een lage score een negatiever resultaat ten opzichte van het gemiddelde en een hoge score een positiever resultaat ten opzichte 
van het gemiddelde. Daarom is bijvoorbeeld niet gekeken naar het percentage mensen met obesitas, maar naar het percentage zonder 
obesitas. Hierdoor betekent een bovengemiddelde score een beter/gezonder resultaat en een onder gemiddelde score een minder 
gezond resultaat in een wijk (uiteraard afgezet tegen het gemeentelijk gemiddelde). 

 
Hieronder staan de subdoelen en indicatoren behorende bij de doelstelling “Jeugd’ voor de Sociale Index:     
- Ontwikkelen en benutten van capaciteiten 
✓ Percentage voortijdig schoolverlaters        
✓ Percentage kinderen in vroegtijdig voorschoolse educatie 
✓ Percentage kinderen in speciaal onderwijs 

- Opgroeien in een positieve gezinssituatie 
✓ Percentage kinderen in een uitkeringsgezin 
✓ Percentage kinderen in een eenoudergezin 
✓ Percentage kinderen dat zegt op te groeien in een liefdevolle omgeving 
✓ Percentage kinderen dat aangeeft goed in zijn vel te zitten 

- Basis voor een gezonde toekomst 
✓ Percentage jongeren dat drank gebruikt 
✓ Percentage jongeren dat drugs gebruikt 
✓ Percentage jongeren met overgewicht 
✓ Percentage jongeren dat lid is van een sportvereniging 
✓ Percentage jongeren dat zichzelf psychisch ongezond vindt 

- Jongeren zijn sociaal actief 
✓ Percentage jongeren dat mantenzorg verleend 
✓ Percentage jongeren dat vrijwilligerswerk verricht 
✓ Percentage jongeren dat lid is van een vereniging of organisatie 

- Jongeren in de zorg 
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✓ Aantal jongeren in de zorg 
✓ Instroom jongeren tot 18 jaar in het Plus Team 
✓ Uitstroom jongeren tot 18 jaar uit het Plus Team 
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Bijlage 5: Zorgcomponent voorschoolse educatie 

 
  

Zorgaspect op het 

beleidsniveau van het 

kindcentrum/ brede 

school  

Op bestuurs-/ directieniveau van de organisatie die het voorschools educatief 

aanbod aanbiedt, is een visie op voorschoolse educatie met daarin het specifieke 

VVE-aanbod vastgelegd. 

 

Waar (voor)scholen in hetzelfde gebouw of dichtbij elkaar zitten streven ze 

naar een gezamenlijk jaarplan. Mogelijke onderwerpen hierbij zijn: visie op 

voorschoolse educatie/ VVE en pedagogisch klimaat, versterken doorgaande 

lijn, ouderbeleid, zorgbeleid, overdracht kindgegevens, gezamenlijk overleg, 

opleiding nascholing. 

De doelstellingen in het jaarplan worden uitgewerkt, uitgevoerd en geëvalueerd 

om deze onderwerpen verder te versterken. De gemeente wordt via de 

systematiek van de subsidieverantwoording over de doelen en de voortgang 

geïnformeerd. 

Op basis van de evaluaties worden planmatig en doelgericht maatregelen 

genomen ter verbetering, het zogenaamde VVE-/locatieverbeterplan.  

Ouderbetrokkenheid vormt een structureel onderdeel van de voorschool. 

Iedere voorschoolse voorziening (het liefst in afstemming tussen de 

voorschool en basisschool) formuleert jaarlijks specifiek ouderbeleid 

(gebaseerd op de analyse van de ouderpopulatie) dat past bij de betreffende 

locatie. 

Er vindt structureel op coördinerend niveau een overleg plaats over 

bovengenoemde zaken tussen voorschool en basisschool.  

Invulling functie 

voorschoolse 

zorgcoördinator 

 

 

 

 

 

In het kader van de interne kwaliteitszorg is er een voorschoolse 

zorgcoördinator (hbo-pedagogisch geschoolde kracht) is aangewezen, welke 

fungeert als aanspreekpunt voor de ouders, de pedagogisch medewerkers 

(pm’ers) en daarnaast als aanspreekpunt voor kernpartners: JGZ (JGZ), 

kinderopvang/ onderwijs, gemeente. De zorgcoördinator is bij voorkeur SKJ 

geregistreerd en maakt geen deel uit van de directie. De zorgcoördinator heeft 

een vast aantal uren beschikbaar voor de zorgcoördinatietaak.  

 

Per locatie is de coördinator (mede)verantwoordelijk voor de interne 

kwaliteitszorg op een peuter-/VVE-groep waaronder: 

• Een positief stimulerend pedagogisch didactisch klimaat 

• Een aantrekkelijke uitdagende speelomgeving die uitlokt tot gevarieerd spel en 

taalgebruik. 

• Een opbrengstgericht en gedifferentieerd aanbod. 

• Ouderbeleid over ouderbetrokkenheid  

• Er is een dossier per peuter waarin bijzonderheden en ontwikkelingspunten 

worden bijgehouden. (Bijvoorbeeld: bij bespreking zorgoverleg, 

bijzonderheden en acties. Wie is waar verantwoordelijk voor en wanneer is er 

een evaluatie).   

• De informatievoorziening rondom het zorgbeleid. Deze is bij ouders bekend en 

voldoet aan de AVG.  
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De coördinator evalueert of kinderen voldoende worden voorbereid op de 

basisschool, informeert (met toestemming van ouders) de vroegschool over de 

ontwikkeling van de kinderen en neemt op basis van deze evaluatie planmatig 

en doelgericht maatregelen ter verbetering van het peuter-/VVE-aanbod.  

 

De coördinator draagt zorg dat gedurende de voorschoolse periode het 

welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van kinderen systematisch 

worden geobserveerd. De gegevens die hierbij beschikbaar komen, alsook 

belangrijke achtergrondgegevens, worden vastgelegd in een kindvolgsysteem. 

Deze informatie kunnen ouders ten alle tijden opvragen.  

 

Op basis van het kind volgsysteem draagt de coördinator  samen met de 

pedagogisch medewerkers zorg voor het op maat stellen van doelen en het 

aanpassen van de begeleiding en het uitwerken van themaplanningen op 

groepsniveau en een eventueel individueel plan (gebaseerd op 

ontwikkeldoelen). De plannen worden besproken in het voorschools 

zorgoverleg. Daarin worden de plannen geëvalueerd op de gewenste effecten 

en vindt indien nodig bijstelling van het plan plaats. 

 

De coördinator is minimaal twee keer per jaar op de peuter-/VVE-locatie om 

zowel kinderen en pm’ers te observeren (ten behoeve van de ontwikkeling van 

de kinderen en de interactie van de pm’ers). Hierbij is specifieke aandacht voor 

geïndiceerde kinderen en zorgkinderen. De bevindingen worden in ieder geval 

besproken in het voorschools zorgoverleg (zie hieronder).   

 

De coördinator coördineert  en is verantwoordelijk voor het tijdig toeleiden van 

kinderen naar eventuele passende externe zorg. Daarnaast is de zorgcoördinator 

(met toestemming van ouders) op de hoogte van alle betrokken 

hulpverleningsinstanties rondom het kind. Bij de intake van een 

“zorgpeuter”/aandachtspeuter wordt gevraagd welke instanties betrokken zijn 

en wordt er zo nodig afgestemd met de betrokken partijen. De zorgcoördinator 

betrekt ouders vroegtijdig wanneer er sprake is van eventuele zorgen.  

De coördinator evalueert zelf regelmatig of de extra ondersteuning en 

begeleiding van de (individuele) zorgpeuters het gewenste effect heeft en stelt zo 

nodig de interventies, zoals opgenomen in het plan bij.  

 

De coördinator geeft pm’ers handvaten voor moeilijke oudergesprekken en is op 

verzoek van leidsters of ouders bij deze gesprekken aanwezig of gaat zelf het 

gesprek aan met de ouders.  

 

De coördinator signaleert trends in ontwikkelingen van kinderen en 

maatschappij en voegt expertise op het gebied van (vroeg)signalering en VVE 

toe.   

 

Invulling voorschools 

zorgoverleg  

  

 

 

Er vindt een periodiek zorgoverleg (bijv. 1x per 6 weken) plaats waarin de 

zorgcoördinator van de voorschool en de intern begeleider van de vroegschool 

met elkaar de geïndiceerde VVE-kinderen en zorgkinderen bespreken. Daarnaast 

worden alle kinderen vanaf 3,5 jaar kort besproken in het kader van de 

zorgplicht voor scholen (Wet passend onderwijs). Ouders moeten hiervoor 

toestemming geven en worden voor de bespreking uitgenodigd! Er vindt 

afstemming plaats over: welke vooruitgang het betreffende kind wel of niet 
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heeft doorlopen en hoe het contact met andere organisaties verloopt. 

 

De jeugdarts- of jeugdverpleegkundige van het lokale team JGZ 0-4 jaar wordt 

ook voor het zorgoverleg uitgenodigd. Dit om een doorgaande lijn op het 

gebied van zorg te garanderen in een vroeg stadium.  

 

In dit overleg worden eveneens trends besproken voortkomend uit het 

volgsysteem om een passend aanbod te bieden.  

Functioneren 

zorgteam (overleg 

met externen)  

Op alle basisscholen komt periodiek (gemiddeld 1 x per 6 weken) het zorgteam 

bijeen. Binnen het zorgteam worden leerlingen, maar ook algemene trends en 

ontwikkelingen besproken.   

 

Regelmatig (bijv. 1x per 6 weken) komt het (voor)schools zorgteam bijeen, 

daaraan nemen deel:   

- Ouders van besproken kinderen op uitnodiging  

- Voorschoolse zorgcoördinator kinderopvang  

- IB’ers/ zorgcoördinator basisschool  

- Klantadviseur jeugd: CMD  

- JGZ (Zorgboog/ Zuidzorg/ GGD)  

- Eventueel een professional vanuit een expertisecentrum en/ of een 

samenwerkingsverband passend onderwijs 

- Eventueel een basisschooldirecteur en of manager/ locatiehouder 

kinderopvang 

 

Samenwerking 

binnen doorgaande 

leer- en ontwikkellijn 

0-13 

 

 

 

 

 

 

Tussen de voorschool en de bijbehorende basisschool is een doorgaande lijn 

in:  

- Het aanbod rondom het jonge kind (doorlopende programma’s, leerlijnen voor 

taal, rekenen en sociale ontwikkeling en thema’s)  

- De zorg en begeleiding van het jonge kind  (waaronder overdracht van 

gegevens)  

 

Voor- en vroegschool stemmen een gezamenlijke zorgplan/ zorgroute af, zoals 

gezamenlijke overleggen en zelfde systematiek (kindvolgsysteem) van 

signaleren.   

 

Er vindt een gestructureerd VVE-overleg plaats tussen medewerkers van 

samenwerkende instellingen (voorschool en onderwijs) die verantwoordelijk 

zijn voor de coördinatie van het aanbod op de werkvloer.  

 

Vanaf 2 jaar wordt voor kinderen een landelijk genormeerd kindvolgsysteem 

ingevuld. Voorwaarde is dat samenwerkende voorschool en vroegschool bij 

voorkeur een aansluitend kindvolgsysteem hebben waarbij meetgegevens op 

eenduidige wijze op elkaar aansluiten.  

 

Vanaf 3,5 jaar wordt het overdrachtsformulier besproken met ouders en 

doorgegeven aan het basisonderwijs. Voor alle kinderen en in elk geval voor 

kinderen met een VVE indicatie en/ of zorgvraag is er sprake van een warme 

overdracht. 

 

Om kinderen te laten wennen aan de overgang van voor- naar vroegschool is er 

op elk kindcentrumlocatie een 3+-aanbod. Te denken valt aan 3+groep, 
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startgroep en/ of peuters en kleuters gaan op bezoek bij elkaar (kleuters bij 

peuters en andersom).  

 

Betrekken ouders/ 

opvoeders 

 

 

 

 

 

Ouders worden geïnformeerd over de doelen en activiteiten in de voorschool 

(bijv. dmv website, intake, nieuwsbrief, ouderbijeenkomsten).  

 

De voorschool biedt concrete activiteiten aan om ouders te stimuleren thuis 

VVE activiteiten met hun kind te doen (vb. Spelen thuis, Opstap). Dit is een 

aanbod naast een informatiebulletin en/of themabrief. 

 

Ouders worden door de locatie actief betrokken bij VVE activiteiten in de 

voorschool.  

 

Als er zorgen zijn over een kind dan voeren de zorgcoördinator en pm’er een 

gesprek met de ouders. De coördinator ondersteunt ouders bij vraagstukken 

over het opgroeien en opvoeden van kinderen en verwijst ouders indien nodig 

naar de JGZ (JGZ) of de lokale toegang tot de jeugdhulp: het CMD.  

 

De coördinator evalueert regelmatig met de ouders en de pm’er of de extra 

ondersteuning en begeleiding van de (individuele) zorgpeuters het gewenste 

effect heeft en stelt zonodig de interventies in het plan bij.  

 

Formeel wordt 2 keer per jaar (en sowieso bij het eind of eventueel tussentijds 

vertrek) het ontwikkelingsverloop met ouders besproken aan de hand van een 

erkend observatie- en registratiesysteem en/of toetsen.  

 

Zorgcoördinator en IB’er bespreken met ouders van VVE-geïndiceerde 

kinderen en zorgkinderen rond de leeftijd van 3,5 jaar het 

overdrachtsformulier basisonderwijs. 

Samenwerking 

kernpartners: JGZ en 

CMD en 

ketenpartners.  

 

 

 

 

 

De voorschool werkt samen met partners in de zorg: JGZ en CMD voor peuters 

met een extra ondersteuningsbehoefte. 

 

De voorschool zorgt voor (tijdige doorverwijzing naar) externe zorg als zij zelf 

de gewenste zorg niet kan leveren.  

 

De voorschool evalueert regelmatig met de externe partners of de extra 

ondersteuning en begeleiding van de individuele peuters het gewenste effect 

heeft en stelt zonodig de interventies bij. Dit gebeurt via het voorschools 

zorgoverleg (JGZ) en/ of het (voor)schools zorgteam (JGZ, CMD en eventuele 

andere kernpartners).  

 

De voorschool werkt daarnaast samen met ketenpartners, waaronder: 

logopedie, huisartsen, audiologisch Centrum, LEV-groep: vluchtelingenwerk, 

bibliotheek, NT2 aanbieders en/ of eventuele andere professionals die 

betrokken zijn bij het kind/ het gezin.     

Bronnen:  
- Ambitie en kwaliteit Ontwikkelrichting (voorschoolse) educatie, vastgesteld in werkgroep 

ontwikkelrichting, d.d. 29 juni 2017   
- Verantwoordingsitems monitor Voorschoolse educatie, Oberon 2018  
- Invulling functie zorgcoördinator St. Peuterspeelzaalwerk Geldrop-Mierlo 
- Ingediende plannen voorschoolse educatie subsidietender 2018-2019 (De Eenbes & Partners, ’t 

Nut en Dolfijn)  
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