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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Op 27 augustus 2020 hebben wij uw verzoek ontvangen om onderstaande informatie inzake Stichting
Peuterwerk Albrandswaard en het VVE-beleid bij u aan te leveren.
1.
alle (gespreks)verslagen die zijn opgemaakt in de contacten tussen de gemeente
Albrandswaard en de Stichting Peuterwerk Albrandswaard; zowel ambtelijk als bestuurlijk, in de
periode tussen 1 september 2019-heden, alsmede alle andere schriftelijke correspondentie;
2.
alle digitale- en e-mailcontacten die er tussen de gemeente en SPA zijn geweest, zowel
ambtelijk als bestuurlijk, over dezelfde periode;
3.
alle correspondentie tussen de gemeente (ambtelijk en bestuurlijk) en andere (markt)partijen
die zich hebben gemeld, dan wel zijn verzocht zich te melden, voor het mogen uitvoeren van het VVEbeleid in Albrandswaard.
KERNBOODSCHAP

In de bijlage vindt u de correspondentie en verslagen die wij als gemeente hebben gehad omtrent het
nieuwe VVE beleid. Om privacy redenen hebben wij bepaalde namen, contactgegevens en
persoonlijke informatie onzichtbaar gemaakt. Gezien de vele contacten met de directeur van Stichting
Peuterwerk Albrandswaard is in overleg besloten om informatie die niet gaat om het VVE beleid, maar
om persoonlijke zaken of casussen rondom kinderen, niet te delen. Daarnaast is alle communicatie
rondom corona en de noodopvang niet meegenomen.
In het mailarchief is gezocht naar de namen van betrokkenen van zowel SPA als de Gemeente
Albrandswaard. De gevonden mailwisseling kunt u vinden in het ‘Overzicht mailcontact VVE’. Op dit
document en bijlage ‘Gesprek Kinderopvang Jip en Janneke’ rust geheimhouding op grond van artikel
25 gemeentewet in combinatie met artikel 10 lid 2 sub g Wob ter voorkomen van onevenredige
bevoordeling of benadeling.
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VERVOLG
Via deze raadsinformatiebrief willen wij u daarnaast informeren over het verdere proces rondom SPA
en VVE. Onlangs is overleg gevoerd met de houders van de kinderopvangorganisaties om het VVE
beleid te bespreken. Wij zijn voornemens de stukken betreffende het VVE beleid in november 2020
met de u te delen.
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Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte

Personeel per groep
Huisvesting per groep
Activiteiten per groep
Overige bedrijfskosten per groep
Risico-opslag per groep
Totaal per groep

Landelijke gemiddelde 2017 (Expertmodel SWN)
1 groep 2 dd
2,75 uur per dagdeel
30% VVE
90% bezet
€
17.700,00
€
4.000,00
€
700,00
€
7.200,00
€
800,00
€
30.400,00

Landelijke gemiddelde 2019 (na indexatie circa 3,5%)
1 groep 2 dd
2,75 uur per dagdeel
30% VVE
90% bezet
€
19.000,00
€
4.200,00
€
750,00
€
7.500,00
€
850,00
€
32.300,00

€
€
€
€
€
€

SPA 2019 (op te maken uit begroting)
15 groepen 2 dd
3,5 uur
12% VVE
88%
25.900,00
4.020,00
1.020,00
2.900,00
33.840,00

Overleg huisvesting SPA in De Knip op 14 november 2019
Directeur Stichting Peuterwerk Albrandswaard Stichting Peuteropvang Albrandswaard
Bestuurder SCPO
Stichting Christelijk Primair Onderwijs Albrandswaard
Ambtenaar Exploitatie en Verhuur
gemeente Albrandswaard
Beleidsadviseur Onderwijshuisvesting
gemeente Albrandswaard
1. Besluitvorming
- Beraad en advies Welzijn 14 oktober 2019: vrijdag 15 november is het Beraad en Advies Welzijn
geïnformeerd over het in gereedheid brengen van 2 lokalen voor SPA (zie mail Beleidsadviseur
Onderwijshuisvesting).
- Beleid voorschoolse educatie: scenario’s worden uitgewerkt en aan raad voorgelegd (1e kwartaal
2020, door opvolger Beleidsadviseur Onderwijs en Kinderopvang).
- Schooljaar 2020/2021: gemeente huurt twee lokalen bij ABBW, zodat er in De Knip ruimte is voor
twee lokalen SPA (afhankelijk van keuze scenario’s of gemeente huisvesting voor SPA blijft
faciliteren).
2. Werkzaamheden
Uitvoering bij SPA en SCPO, coördinatie bij gemeente.
Onderwerp
1. Schilderwerk
2. Digibord en
computeraansluiting
schoollokalen

3. Rolgordijn/screen
4. Verhuizing meubels
5a. Schoonmaak
(dagelijks
b. voor oplevering
6. Toiletten
7. Sleutels
8. Buitenspeelplaats

9. Brand- en
inbraakbeveiliging

Actie
Offerte opvragen bij extern contactpersoon
voor alle lokalen > volgende week opname en
beschikbaar in kerstvakantie
a. Informeren of bedrijf in de kerstvakantie
inzetbaar is.
b. uitzoeken of aanschaf nieuw digibord (19e
groep) mogelijk is >
c. zo ja, tijdelijke opbergplek zoeken voor
oude digibord.
Uitzoeken of rolgordijn dat nog opgehangen
moet worden gebruikt kan worden.
Navragen bij Pack & Go of offerte uitgebreid
kan worden voor school > akkoord
a. Randstad Cleaning maakt nu al alle lokalen
schoon, contract controleren
b. kosten worden doorbelast aan SPA
c. Randstad Cleaning
Wc verkleiners voor 1 toiletgroep
Er wordt onderzocht welke sleutels nodig zijn
en deze worden bijgemaakt.
a. Huidige buitenspeelplaats en berging
gebruiken, onderzoeken of toegang door hek
in orde is.
b. wc gebruiken bij Het Lichtpunt of De Grote
Reis
a. Benodigde codes aanvragen.
b. Gebruiksaanwijzing opstellen.

Door wie
Ambtenaar Exploitatie en
Verhuur
a. Bestuurder SCPO
b. Bestuurder SCPO
c. Bestuurder SCPO,
eventueel met hulp van
Ambtenaar Exploitatie en
Verhuur
Ambtenaar Exploitatie en
Verhuur
Directeur Stichting
Peuterwerk
Albrandswaard
a. Bestuurder SCPO
b. Bestuurder SCPO
c. Bestuurder SCPO
Ambtenaar Exploitatie en
Verhuur
Ambtenaar Exploitatie en
Verhuur
a. Ambtenaar Exploitatie
en Verhuur
b. overleg met directie
LP/DGR
a. Ambtenaar Exploitatie
en Verhuur

10. Plek voor berging
voorraad
11. Gebruik gang
12. Ontruimingsplan
13. Aanwezigheidsbord

Onderzoeken waar plek is om spullen SPA die
niet vaak gebruikt worden/voorraad op te
bergen.
SPA kan via de gang naar de patio lopen
a. Huidig ontruimingsplan opvragen
b. Ontruimingsplan aanpassen
Onderzoek of dit nodig/haalbaar is

b. Ambtenaar Exploitatie
en Verhuur
Ambtenaar Exploitatie en
Verhuur/Directeur Het
Lichtpunt
SPA/LP
a. Bestuurder SCPO
b. SPA/LP
Directeur Stichting
Peuterwerk
Albrandswaard/Directeur
Het Lichtpunt

3. Financiën
Begroting opstellen (incl. BTW).
Vastleggen wie zorgt voor uitvoering.
Afwijkingen in uitvoering bespreken met coördinator.
Declaratie op basis van facturen.
Begroting kosten verhuizen lokaal Het Lichtpunt
- Digiborden verhuizen en aansluiten
- Verhuizing van tafels, stoelen en kasten
- Ophangen whiteboards, prikborden e.d.
- Screens t.b.v. digiborden verhuizen
- Aansluiten computers en omzetten bekabeling
- Personele inzet Het Lichtpunt (15 uur 4 pers.)
- Onvoorzien
PER LOKAAL
SUBTOTAAL 2 LOKALEN

€ 1.200
€ 700
€ 600
€ 600
€ 400
€ 800
€ 200
€ 4.500

Begroting kosten verhuizen lokaal SPA
- Verhuizer
- Schilderwerk
- Personele inzet SPA
SUBTOTAAL SPA

€ 925
€ 1.775
€ 800

TOTAAL

€ 12.500

€ 9.000

€ 3.500

4. Planning
Het Lichtpunt is in bedrijf tot vrijdag 20 december 14.15 uur.
1e lokaal SPA staat leeg.
Lokaal voor groep 4 staat leeg (spullen De Grote Reis weghalen).
Verhuizer SPA op maandag 23 december.
Ambtenaar Exploitatie en Verhuur maakt een planning. Het zou het mooiste zijn om de lokalen
zoveel mogelijk voor de kerstvakantie te verhuizen. Of dit kan is afhankelijk van de mogelijkheid om
een extra digibord + rolgordijn (vooruitlopend op 19e groep in 2020/2021) aan te schaffen.
Leerkrachten zullen dan in een weekend/buiten schooltijd hun lokaal weer goed moeten inrichten.
Zo niet, dan vinden de werkzaamheden in de kerstvakantie plaats.
5. Vervolgafspraak
Maandag 2 december 13.00 uur in het lokaal voor SPA in gebouw De Knip.

Analyse kostprijs en bedrijfsvoeringsmodel Stichting Peuterwerk Albrandswaard
Stichting Peuterwerk Albrandswaard (SPA) is een stichting die als activiteiten heeft de exploitatie van
peuterspeelzalen voor kinderen in de leeftijd van 2-2,5 tot et 4 jaar. Dit doet zij in vijf locaties in de
Gemeente Albrandswaard. SPA biedt regulier peuterwerk aan als ook VE en dreumesgroepen. In
deze notitie is overigens geen rekening gehouden Dreumesgroepen en de effecten hiervan op de
exploitatie. Vanaf 1 september 2020 1 heeft SPA de intentie conform de landelijke regelgeving om VE
aan te bieden in het zogenaamde 960-uren model op alle 5 de locaties.
SPA wordt gefinancierd door middel van ouderbijdragen onder de Wet Kinderopvang, door
ouderbijdragen van ouders die niet in aanmerkingen komen voor kinderopvangtoeslag en door
gemeentelijke subsidies. Peuterwerk leent zich naar de aard van de werkzaamheden en de wijze van
financiering niet voor marktwerking.

Kostprijs per uur

Uit de begroting voor 2020en 2021 2
kan de kostprijs per bezet uur SPA worden afgelezen. De kostprijs per bezet uur bedraagt circa €
10,40 bij een bezetting van circa 80%. Om een oordeel te vormen over de hoogte van uurprijs per
bezet uur, moet deze vergeleken worden met benchmarkgegevens. Openbare benchmarkgegevens
zijn niet recent beschikbaar. Social Werk Nederland heeft in 2017 een onderzoeksrapport 3 op laten
stellen door Ayit Consultancy waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de kostprijs voor
peuterwerk in vergelijking met de kostprijs voor dagopvang. Uit dit rapport kan een uurtarief worden
afgeleid dat als benchmark kan fungeren voor de beoordeling van de uurprijs per bezet uur van SPA.
Uurprijs 2017 volgens bovenstaande rapport:
Zonder VE
€ 8,91
Met VE
€ 9,59
Om deze uurprijzen te vergelijken met de uurprijs 2020 van SPA, hebben we deze uurprijzen
geïndexeerd met de aanpassingen van de maximale fiscale tarieven voor kinderopvangtoeslag voor
de jaren 2018, 2019 en 2020, resp. met 3,76%, 7,65% en 1,87%. De geïndexeerde uurtarieven uit
bovenstaand rapport worden daardoor voor 2020
Zonder VE
Met VE

€ 10,14
€ 10,91

Conclusie: de kostprijs per bezet uur SPA van €10,40, is lager dan de herrekende benchmark VE en
dus zeker marktconform.

Wijze van financiering SPA
Gemeente Albrandswaard financiert in basis de subsidieplaatsen. Voor 2020 gaat dit om circa €
180.000 4. Dit komt overeen met een uurtarief van € 7,62 per bezet uur. Dit bedrag verhoogt met de
ouderbijdrage voor subsidieplaatsen van € 3,48 maakt dat de dekking per subsidieplaats per uur €
Vanwege de Corona crisis wordt uitstel van de invoering overwogen Indien toch per 1 september 960-model
wordt geïntroduceerd is aanvullend een bedrag van €9.000 nodig voor de periode 1 september-31 december
2020.
2
Begroting 2021 is in concept en in behandeling bij het bestuur
3
Opgenomen als bijlage bij deze notitie
4
Excl. subsidie pedagogisch beleidsmedewerker en
1

11,10 bedraagt. Dit ligt boven de gemiddelde geïndexeerde kostprijs volgens het bovenstaande
rapport. Omdat de werkelijke kostprijs van SPA per bezet uur circa € 0,70 lager ligt, mag worden
verwacht dat de stichting in staat is de subsidieplaatsen kostendekkend te exploiteren (met zelfs een
overschot tot € 10.000).
Echter, in deze benadering draagt de gemeente niet bij aan de dekking van de kosten voor plaatsen
die gefinancierd worden onder de Wet Kinderopvang. Per uur peuteropvang is er een tekort van circa
€ 0,50 per uur (kostprijs € 10,40 minus uurtarief voor ouders onder de wet kinderopvang € 9,91). Dit
komt overeen met een bedrag voor 2020 van € 12.000.
In de nieuwsbrief van Buitenhek Management5 wordt verklaard waarom het niet ongebruikelijk is dat
ouders die gebruik maken van peuteropvang een tarief per uur betalen dat gelijk is aan het maximaal
uurtarief van de kinderopvangtoeslag (2020: € 8,17). Door Gemeente Albrandswaard/SPA is dit nog
niet gehanteerd. Echter het uurtarief dat SPA ( € 9,91) moet hanteren om een kostendekkende
exploitatie mogelijk te maken stijgt inmiddels zo ver uit boven het tarief dat in de reguliere
kinderopvang wordt gehanteerd, dat de acceptatie van de ouder om dit tarief te blijven betalen zal
afnemen. Het verschil bedraagt € 1,74 per uur. Dit vormt een risico voor de toekomstige exploitatie ter
grootte van circa € 50.000. Op een totaal aan inkomsten van circa € 550.000 is dit een erg groot
belang.

Kan SPA dit risico verminderen door (alternatieve) inkomsten ?
Het verhogen van de ouderbijdrage/huurprijzen is slechts beperkt mogelijk. De SPA heeft vorig jaar
de tarieven met 10% verhoogd voor de ouders met KOT. De prijselasticiteit is met de huidige tarieven
(zowel voor wet kinderopvang ouders als ouders op een gesubsidieerde plaats) is nu zeer beperkt.
Met de Gemeente Albrandswaard zijn verkennende gesprekken hierover. Kinderdagopvang,
Peuterplus en Baby’s op schoot en BSO zijn aan de orde geweest als alternatieve inkomstenbronnen:
Kinderdagopvang is niet mogelijk zonder (forse) aanvullende investeringen in bijvoorbeeld
slaapruimtes, bedjes, etc. De huidige ruimtes zijn hiervoor niet geschikt. In een sterk concurrerende
markt in Albrandswaard met al 4-5 aanbieders van kinderdagopvang, is het een groot
ondernemersrisico.
Peuterplus en Baby’s op schoot zijn geen volwaardige zelfstandige diensten. De bereidheid voor
ouders om daarvoor te betalen zal beperkt zijn, daardoor zal er geen waarschijnlijk geen
kostendekkende exploitatie van deze activiteiten mogelijk zijn. Extra inkomsten ter beperking van
bovenstaand risico zijn daarom zeker niet te verwachten.
Exploitatie van BSO kan door gebruik van de huidige peuteropvangruimten in de scholen na
schooltijd mogelijk zijn. BSO is daarenboven een activiteit waarop positieve resultaten behaald
kunnen worden. Om een risico tot circa € 50.000 in de exploitatie van de peuterspeelzalen op te
vangen is een omzet in BSO nodig van circa € 400.000. Dit betekent circa 45 verkochte plaatsen. Om
dit te realiseren zijn 4 groepen met 20 kindplaatsen noodzakelijk. Dat betekent dat in iedere
peuterspeelzaallocatie een BSO-groep op gestart moet worden. In een sterk concurrente markt in
Albrandswaard met al 4-5 aanbieders van BSO, is dit een groot ondernemersrisico.

Kan SPA kosten verminderen ?
Zoals uit de analyse van de kostprijs per bezet uur blijkt, is deze niet te hoog. Een besparing op de
kosten, zowel uitvoering, overhead als overige kosten lijkt vanuit benchmark oogpunt niet mogelijk
zonder medewerking van derden (denk bijv. aan verlagen van de huur door onderwijs of subsidie van
de gemeente voor de huur, aandeel belang van overhead verlagen door groei, etc.). Integendeel, een
deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door vrijwillige bestuursleden. Wanneer deze

5

Zie bijlage bij deze notitie

werkzaamheden door professionals uitgevoerd moeten worden (denk aan financiële administratie,
salarisadministratie, etc.) zullen de kosten verder toenemen.

Is samenwerking met anderen mogelijk ?
Onderzoek naar samenwerking met anderen heeft de afgelopen periodes plaatsgevonden. Deze
verkenningen hebben nog niet geleid tot concrete mogelijkheden. Het businessmodel van SPA maakt
het voor andere partijen niet eenvoudig mogelijk om de samenwerking zonder investeringen in SPA
mogelijk te maken. Het is reëel te veronderstellen dat alleen partijen met een strategische doelstelling
bereid zullen zijn het risico van SPA te accepteren en in de samenwerking (groten)deels over te
nemen.

Stand van zaken vanwege Corona-crisis
SPA had tot de Coronacrisis geen acute financiële problemen. Echter door de aankondiging van
ministerie, Belastingdienst en brancheorganisaties van 26 maart jl.6 dat ouders onder de wet
kinderopvang gecompenseerd zullen worden voor de eigen bijdrage, maakt dat SPA voor 2020 een
deel van haar inkomsten zal verliezen. De regeling behelst dat het verschil tussen het gefactureerde
uurtarief (€ 9,91) en het fiscaal maximaal uurtarief (€ 8,17) voor rekening van SPA zal worden
terugbetaald aan de ouders. Voor de periode van 16 maart tot en met 28 april gaat dit naar
verwachting om circa € 7.000 Verder geeft de brancheorganisatie aan dat rekening moet worden met
een verminderde vraag naar peuterwerk tot 15%, in ieder geval voor de periode mei-september
vanwege de verminderde inkomsten van ouders, werkeloosheid, etc. Indien dit risico wordt
gekwantificeerd beloopt dit circa €15.000. Derhalve zou, bij niet verlengen van de maatregelen na 28
april het financiële risico zeker € 22.000 bedragen.

Oplossingsrichting voor de toekomst
Gemeente Albrandswaard wordt gevraagd steunmaatregelen voor 2020 ter grootte van € 22.000 in
subsidie aan te bieden en deze steunmaatregelen voor 2021 en latere jaren structureel te maken7 om
de kosten voor ouders in de wet kinderopvang te verlagen (en daarmee het peuterwerk toegankelijk
te houden) Voor 2021 zou dit betekenen dat deze bijdrage de uurprijs voor ouders onder de wet
kinderopvang kan verlagen tot circa € 9,25 (excl. effecten van indexatie).
Bijplussen van de gemeente als subsidiegever is meer gebruikelijk dan afwijkend. SWKGroep heeft in
haar werkgebied vanaf Dordrecht tot Den Haag en Utrecht met veel subsidiegevers hierover
afspraken kunnen maken. .
Verder is het wenselijk dat gemeente Albrandswaard zich uitspreekt over het systeem van
subsidiëren, zeker op het oog van de uitbreiding naar het 960-urenmodel bereid is om een vaste prijs
per gesubsidieerde en bezette plaats ( op basis van 640 uur per jaar € 5.500) te subsidiëren in plaats
van een exploitatiesubsidie of lumpsumsubsidie. Voor 2021 zou dit betekenen dat de subsidie
toeneemt tot € 232.000 + € 12.000 voor pedagogisch coachuren 8 Door deze ingrepen wordt de
financieringsbasis voor SPA sterker en daarmee wordt het mogelijk om in gesprek te gaan met
andere partijen die de continuïteit van de dienstverlening van SPA in Albrandswaard beter kunnen
waarborgen.

Zie bijlage bij deze notitie
Verhoogd met de kosten voor VE vanwege 960 uren: €25.000
8
Excl de subsidie voor dreumesgroepen
6
7

Nieuws
Harmonisatie: ‘bijplussen’ door gemeenten mag wel!
november 2017
https://www.buitenhek.nl/publicaties/harmonisatie-bijplussen-door-gemeenten-mag-wel
Staatssecretaris Van Ark: “bijplussen door gemeenten mag wel!”
Vandaag heeft staatssecretaris Van Ark een Voortgangsbrief Harmonisatie
peuterspeelzaalwerk naar de Tweede Kamer verstuurd. In de brief [1] geeft de
staatssecretaris niet alleen een stand van zaken van de harmonisatie, maar maakt zij ook een
einde aan de onzekerheid voor gemeenten over het ‘bijplussen’ van ouders met recht op
kinderopvangtoeslag. Kort samengevat luidt haar standpunt: ‘bijplussen door gemeenten mag
wel!’.
Wat was het probleem voor gemeenten en aanbieders van peuteropvang?
Onder andere vanwege de duurdere cao en kortere openingstijden is de kostendekkende
uurprijs van peuter-opvang een stuk hoger dan de uurprijs van dagopvang. Uit de analyse
Kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017 (SWN, 2017 [2]) blijkt dat de
kostendekkende uurprijs voor 2017 aanzienlijk hoger ligt (tussen € 8,91 en € 9,59) dan het
maximumuurtarief (€ 7,18 in 2017) dat de kinderopvangtoeslag dekt. Veel gemeenten kiezen
er daarom voor met een extra subsidiebijdrage het uurtarief voor ouders met
kinderopvangtoeslag te dempen. Onzekerheid daarover ontstond na het verschijnen van de
Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie van Sociaal Werk Nederland afgelopen
september. Daarin staat:
Gemeenten zullen dus in beginsel moeten stoppen met de financiering van ‘reguliere’
kindplaatsen voor kinderen van werkende ouders. Dat betekent dat als gemeenten op dit
moment kindplaatsen voor kinderen van werkende ouders subsidiëren, die subsidie moet
worden beëindigd en dat een eventuele huidige wettelijke grondslag voor het verstrekken
van subsidie komt te vervallen (p. 6).
Door die stelling ontstond bij gemeenten en aanbieders onzekerheid over de houdbaarheid
van toegankelijke peuteropvang.

Wat is het standpunt van de staatsecretaris?
In de brief licht de staatssecretaris toe dat zij de strikte interpretatie in de handreiking niet
volgt:
Aangezien momenteel veel gemeenten de uurprijs ook voor werkende ouders omlaag brengen
om kortdurend aanbod voor alle ouders toegankelijk te houden, krijg ik de vraag van partijen
in het veld of ik deze visie in de handreiking juridische vraagstukken harmonisatie
onderschrijf. Ik vind het belangrijk om hierover duidelijkheid te bieden aan gemeenten. Met
de Wet harmonisatie wordt geregeld dat werkende ouders kinderopvangtoeslag kunnen
aanvragen voor het peuterspeelzaalwerk. De Wet harmonisatie bepaalt echter niet dat
gemeenten geen enkele rol voor werkende ouders meer mogen vervullen, door het omlaag
brengen van de uurprijs van kinder-centra. Daarom heb ik hier een bredere opvatting over
dan de opvatting die is opgenomen in de handreiking. Naar mijn mening is het denkbaar dat
gemeenten indirect een rol vervullen voor werkende ouders door het omlaag brengen van de
uurprijs, zolang een gelijk speelveld voor alle kindercentra wordt geborgd en er rekening
wordt gehouden met het staatssteun- en mededingingsrecht. (bron: brief staatssecretaris 16
november 2017)
Conclusie: ‘bijplussen’ blijft mogelijk
Mits gemeenten het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ hanteert ziet de
staatssecretaris dus geen belemmeringen voor het ‘bijplussen’ van de peuteropvang voor
peuters met toeslag.
En dat is goed nieuws voor gemeenten, aanbieders en vooral voor de ouders en peuters in de
peuteropvang.
Reageren?
Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door medewerkers van Buitenhek Management &
Consult. Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet, dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Onder
iedere pagina op onze website kunt u uw e-mailadres invoeren, op welke u de nieuwsbrief
wilt ontvangen. Reacties op de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u richten aan
info@buitenhek.nl.

Aan
Bestuur Stichting Peuterwerk Albrandswaard
t.a.v. Willem Ravestein
Forum 112
3176 TC Poortugaal
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12 mei 2020

Geachte heer Ravestein,
Op 1 april j.l. heeft u, als voorzitter van het bestuur van Stichting Peuterwerk Albrandswaard (SPA),
gesproken met mevrouw M. van Ginkel – van Maren, wethouder sociaal domein, kunst, cultuur en
educatie. Bij dit telefonische gesprek waren verder aanwezig van uw kant, mevrouw J. Timmer,
directie SPA en als ambtelijke ondersteuning van de kant van de gemeente, mevrouw M. van Luik, de
heren J. Hoekman en D. Post.
Als vervolg op dit gesprek heeft op 8 april j.l. een ambtelijk gesprek plaatsgehad met mevrouw
Timmer. In dat gesprek is aangedrongen op een toelichting van uw kant op uw onderzoek en
bevindingen inzake de situatie van SPA. Via uw brieven van 17 april j.l. (inclusief bijlage) en 28 april j.l.
heeft u daartoe een aanzet gegeven. Mevrouw Van Ginkel heeft de inhoud van deze brieven met ons
gedeeld.
Financiële situatie niet duurzaam
De financiële positie van SPA is niet duurzaam. Dat blijkt onder andere uit het gegeven dat de
gemeente jaarlijks een in omvang toenemend bedrag bovenop uw jaarlijkse subsidie moet toekennen.
Deze situatie kan er toe leiden dat de gemeentelijke verplichting om marktconforme huurpenningen in
rekening te brengen en de verplichting de inkoop van peuterwerk via een openbare procedure vorm te
geven, eveneens in het gedrang kunnen komen.
In uw brief van 17 april j.l. heeft u aan mevrouw Van Ginkel uiteengezet dat u al langere tijd naarstig
op zoek bent naar mogelijkheden om uw positie te verbeteren. En dat u hierbij afwegingen heeft
gemaakt over uw marktpositie in verhouding tot de slagkracht van de staande organisatie.
Deze positie staat de ontwikkeling van SPA in de weg en voor de gemeente is dit een wankele basis
om onze wettelijke verplichtingen vorm te geven. Dat geldt natuurlijk voor het huidige reguliere
peuterwerk, maar nog meer voor de toekomstige uitbreiding naar 16 uur VVE die wij, als gemeente,
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per 1 augustus 2020 aan peuters gaan aanbieden. Voor de uitbreiding naar 16 uur VVE zijn extra
middelen door het Rijk toegekend. Afgezien daarvan is het geen optie meer om SPA extra middelen
toe te kennen om de jaarrekening sluitend te krijgen, zoals afgelopen jaren dikwijls gebeurde.
Welke mogelijkheden ziet u?
In uw brief verwijst u naar nog niet uitgewerkte vraagstukken die in dezen relevant kunnen zijn.
Bijvoorbeeld inzake uw correcte constatering dat SPA dient te sturen op een resultaat van € 0,-- Wij
zijn zeer nieuwgierig naar constructies waarbij een peuterspeelzaalorganisatie wel reserves aanlegt
en daardoor ook investeringen kan doen. Ook zijn wij benieuwd naar de uitwerking van uw
gedachtenoefening inzake een andere wijze van subsidiëren.
Onze ambtelijke organisatie moet voorbereidingen treffen om opdrachten te verlenen inzake de
uitbreiding naar 16 uur VE. Wij hebben daarom inzicht nodig in uw mogelijkheden op dit gebied, maar
ook op uw positie de komende jaren. Wij vragen u daarom voor 1 juli 2020 een plan aan te leveren
waarin u ingaat op voorgaande punten inzake de subsidierelatie en op hoe u denkt:
• te kunnen inspelen op de wettelijke verplichting om na 1 augustus 2020 de uitvoering van
VVE-peuteropvang open te stellen voor meerdere organisaties die voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen voor VVE;
• onderscheid te maken tussen een regulier kwaliteitsniveau en een VVE-niveau;
• In te spelen op de veranderde situatie als de coördinatie van de VVE-indicering en -toeleiding
belegd wordt bij een onafhankelijke organisatie;
• In te spelen op de in 2019 geformuleerde doelgroep definitie VVE;
• een voorschools aanbod van 16 uur per week voor VVE-geïndiceerde kinderen vanaf 2,5 jaar
te realiseren;
• een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor zowel algemeen peuteropvang als VVE in te
voeren;
• in te spelen op het advies voorschoolse activiteiten 1,5-2,5 jaar te realiseren;
• te kunnen inspelen op de wettelijke verplichting van de gemeente om marktconforme
huurpenningen te innen.
U zult wellicht deze punten herkennen uit de collegebehandeling van 1 oktober 2019. Wij verwijzen
dan ook graag naar het tijdens die vergadering behandelde rapport voor context.
Wij verzoeken dat u in uw plan ingaat op eventuele noodzakelijke eenmalige investeringen van onze
kant om u in de gelegenheid te stellen dit te kunnen doen en daarmee uw positie blijvend te
verbeteren.
Wij begrijpen dat u voor deze slag extern advies nodig heeft en dat u op zoek zult moeten naar een
goede onafhankelijke adviseur die niet verbonden is aan een andere kinder- of
peuterspeelzaalorganisatie. Uiteraard zijn wij bereid om u bij deze advieskosten tegemoet te komen.

Stichting Peuterwerk Albrandswaard is een belangrijke partner voor ons
SPA is voor onze gemeente een belangrijke partner. Wij werken al vele jaren prettig en constructief
samen. Dit willen wij graag zo voortzetten. Wij begrijpen ook dat het peuterwerk in Albrandswaard een
kwetsbaar maar belangrijk goed is, waarvoor niet snel een alternatief te vinden is. Wij hopen daarom
op uw medewerking, zodat wij in staat zijn dit te behouden en tegelijkertijd aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen. Door met elkaar samen op te blijven trekken en afstemming te blijven
zoeken hebben wij vertrouwen in de toekomst.
Mocht u, naar aanleiding van deze brief, behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u contact
opnemen met David Post. Zijn contactgegevens staan bovenaan de brief.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte
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Gefeliciteerd gemeente Albrandswaard!
Gefeliciteerd Peuters van Albrandswaard!
Gefeliciteerd ouders! Gefeliciteerd
medewerkers!
Op de kop af bestaat de Stichting Peuterwerk
vandaag Albrandswaard 25 jaar!
25 jaar geleden verzocht de gemeente
Albrandswaard de peuterspeelzalen om de
krachten te bundelen en een stichting te
vormen. Een stichting die tot op de dag van
vandaag een bestuur kent met vrijwilligers, de
kosten laag houdt, telkens weer
professionaliseert en voldoet aan alle
wettelijke eisen. Wij balanceren rondom de
financiële nullijn. Een winstje wordt beperkt
door de vermogenstoets van de gemeente.
25 jaar en dan staan we hier nu bij de
raadscommissie Niet om gemeenschappelijk
taart te eten, maar om twee ontwikkelingen
met u te bespreken.
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Ten eerste de huisvesting van onze locatie
Portland. Ondanks de toezegging in juli 2018
dat er na afloop van het huurcontract nieuwe
huisvesting zou zijn, bleek voor de
zomervakantie niet te kunnen worden
gerealiseerd.
Het onderdak van de 5 peuter groepen en 1
dreumesgroep staat op het spel.
Pas na lang aandringen en manoeuvreren werd
een gedeelte van de toezegging, ingewilligd.
We krijgen tijdelijk, 1 lokaal voor een half jaar.
Terwijl met een investering van 400 tot 1.000
euro, een tweede tijdelijk lokaal beschikbaar
kan komen.
Telt u daarbij op dat onze subsidie aanvraag
voor volgend jaar “on hold” is gezet;
de aanvraag voor de verplichte VVE-coach “on
hold” is gezet;
aanvragen voor verplichte taaltoetsen nog niet
zijn gehonoreerd;
de uitvoeringsovereenkomst niet is opgesteld
en onze tarieven niet kunnen worden
vastgesteld.
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Dit – laat ik het noemen- moeizaam
manoeuvreren, roept bij ons de gedachte op
dat er flink wordt voorgesorteerd op het
voorliggend Oberon-rapport en dat wij als SPA
langzaam de deur worden uitgewerkt.
Geen lokaal betekent minder kinderen,
betekent domweg minder inkomsten. Dit is dus
zagen aan de wortels van de stichting.
De kinderen kunnen naar de kinderopvang die
zich dus bezighoudt met OPVANG van baby tot
kleuter. De SPA houdt zich bezig met educatie
van 2 tot 4 jarigen. Jawel, EDUCATIE.
Kinderopvang is in de praktijk wezenlijk iets
anders dan het peuterspeelzaalwerk en ouders
maken hierin ook bewuste keuzes.
De 5 locaties zetten zich in op educatie en
doorgaande leerlijnen met de basisscholen. Dit
is als speerpunt benoemd in het
onderwijsbeleid.
Alle kinderen zijn welkom. Ook die een
achterstand hebben en dus VVE hard nodig
hebben. Elk kind krijgt een gelijkwaardige start.
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Achterstanden in ontwikkeling worden
vroegtijdig gesignaleerd. Wij dragen dan zorg
voor een warme overdracht naar de
betreffende basisschool.
Gebeurt dit in de kinderopvang ook zo? En
moet dat straks ook door alle scholen
georganiseerd worden met verschillende
aanbieders? Weer extra druk op de leerkracht.
Heeft u gelezen in het rapport welke
kinderopvangorganisatie klaar staat om deze
educatieve werkzaamheden 1 op 1 over te
nemen? Wij niet
.
Is dat voor de kinderopvangorganisaties nu dan
niet mogelijk? Jawel, zij kunnen dit aanbieden
aan de kinderen met kinderopvangtoeslag,
maar waarom doen zij dit dan niet?
Heeft u de eisen kunnen terug vinden
waarmee de kwaliteit verzekerd gaat worden.
Wij niet.
Wij zien alleen een cijfermatige exercitie
waarmee de gemeente goedkoper uit zou
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kunnen zijn. Zonder goed onderbouwde
kwaliteitseisen.
Maar de frictiekosten zullen hoog zijn.
Voordat ik verder op het rapport in ga, moet
mij eerst iets van het hart. SPA is volledig
bevraagd en onderzocht. Overige aanbieders
zijn gebeld met de vraag of ze ook
belangstelling hebben om educatie en VVE aan
te bieden. Een sociaal gewenst antwoord,
zonder de consequenties te overzien, ligt dan
voor de hand.
Als ik verder op het rapport in ga:
1. Dreumesgroepen: subsidie van 10500 per
jaar, en daarnaast een ouderbijdrage van 1
euro per kind per keer. Er is in het rapport van
uitgegaan dat dit de werkelijke kosten zijn, In
werkelijkheid zijn de kosten echter veel hoger.
2. Spa kent geen winst oogmerk. Hoe zit dat
bij commerciële kinderorganisaties? Draaien
die met dezelfde uitgangspunten als de SPA?
Wij werken momenteel met een uurtarief van
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8,82 voor alle kinderen. Het ministerie van
OCW rekent een uurtarief van 12 euro voor
voorschoolse educatie voor alle kinderen.
3. Onze medewerkers zijn ons trouw, hebben
veel ervaring en zijn duurder dan
schoolverlaters. De kwaliteit hebben we met
de gemeente opgebouwd. Ik roep dan ook de
opstellers van het rapport eens een dagje mee
te komen lopen op een groep.
4 . Oberon stelt verder voor om alle VVE
kinderen te plaatsen op 2 locaties in plaats van
de gebruikelijke 5 locaties. Het onderwijsbeleid
kiest er juist voor zoveel mogelijk thuis nabij,
passend onderwijs te geven.
De keuze van Oberon voor 1 locatie in 1 kern, is
inderdaad best efficiënt, maar zeker niet
effectief.
5. Spa kent nog bijzondere doelgroep, de
gesubsidieerde kinderen. Het Oberonrapport
heeft het grootste effect op hen. Als alles
wegstreept wordt wat bij VVE activiteiten
genoemd staat, zal er een educatieve loze
groep ontstaan. Wat gaan die gesubsidieerde
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kinderen, dan nog daadwerkelijk doen? Een
ochtendje spelen? Juist deze doelgroep kan de
educatieve vorming enorm goed gebruiken.
Ter afsluiting:
Beste Gemeenteraadsleden.
U staat voor belangrijke keuzes. Niet alleen
financiële, maar ook t.a.v. de kwaliteit die er
wordt gegeven aan de voorschoolse educatie.
Naar onze mening is er in afwachting van het
Oberonrapport, al begonnen met het afbreken
van de SPA.
Wij leveren een goed kwalitatief product, dat
er voor zorgt dat alle kinderen in
Albrandswaard krijgen waar ze recht op
hebben, uit alle milieus en nabij.
Er is geen segregatie. Voorschoolse educatie
voor elke peuter.
Wij vragen ons of nu de zaag in onze
organisatie wordt gezet, waardoor we straks
failliet gaan, kinderen educatie missen en
leidsters werkeloos worden?
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Oude schoenen worden weggegooid, terwijl er
nog geen nieuwe zijn. Dit op basis van een
aantal aannames in een rapport. Goedkoop
wordt duurkoop en de kinderen die het extra
hard nodig hebben, zijn hiervan de dupe!
De gemeente kan niet aan de verplichte
marktwerking ontkomen, maar U kunt wel
goede kwalitatieve kaders opstellen.
Een organisatie die 25 jaar lang kwaliteit biedt
en een subsidierelatie heeft met de gemeente,
verdient een betere behandeling.
Ik wens u veel wijsheid toe.

Stichting Peuterwerk

Administratie
Forum 112
3176 TC Poortugaal
010-5011950; e-mail: info@peuterwerk-albrandswaard.nl

De Speeldoos
De Beurs 37
3162 WB Rhoon
010-2033830

De Blokkendoos
Sleedoorn 40
3171 PN Poortugaal
010-5018791

Pinokkio
Jan v.Almondestr.91A
3176 VA Poortugaal
010-5016549

Ghijs
Sportlaan 1
3161 TS Rhoon
010-5013417

Tinkerbell
Havendam 4
3161 XB Rhoon
010-5018782___

Poortugaal, 25 augustus 2019

Aan: wethouder de heer M. Heezen,
c.q. college van B&W van de
Gemeente Albrandswaard
Onderwerp: Gevolgen uitblijven oplossing huisvesting in Portland.

Geachte wethouder,
Op maandag, 15 juli hebben wij gesproken over de huisvesting van peuterspeelzaal De Speeldoos in Portland.
Naar aanleiding van dit gesprek is het bestuur bij elkaar gekomen en is er een analyse gemaakt van de ontstane situatie. In deze
brief doen ik u hier verslag van.
1. Historie
SPA en de gemeente Albrandswaard hebben een historie van meer dan 25 jaar. Destijds is door de gemeente gevraagd om
Peuterwerk op te zetten op meerdere locaties, krachten te bundelen van bestaande initiatieven en te professionaliseren, zodat
aan de wetgeving kon worden voldaan. SPA heeft hiertoe voor de gemeente Albrandswaard een VVE-beleid geformuleerd.
15 jaar geleden is er ook in Portland een vestiging geopend. Momenteel draaien daar 5 peutergroepen. Op verzoek van de
gemeente is er ook een Dreumesgroep aan toegevoegd om in een behoefte te voorzien ten aanzien van de gesignaleerde
problematiek van 1-2jarigen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand.
SPA heeft destijds alle medewerking verleend om het complex aan scholen en sociaal culturele instellingen een kans te bieden
door zich juist te vestigen op deze locatie. De organisatie Jip & Janneke was niet in staat het hoofd boven water te houden en
had leegstand in haar accommodatie. De gemeente heeft sinds die tijd ruimte gehuurd bij deze organisatie en vervolgens met
SPA een huurcontract afgesloten.
Het 10-jarig contract van de gemeente met Jip en Janneke loopt af op 31 december 2019. De gemeente heeft het contract met
SPA voor deze locatie opgezegd op 15 oktober 2018 middels een aangetekend schrijven. In deze brief stond: “voor de
huisvesting vanaf 1 januari 2020 van peuterspeelzaal de Speeldoos van uw stichting, gaan wij met u in overleg om hiervoor
een oplossing te vinden. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Hoekman”.
Reeds in oktober 2017, dus een vol jaar eerder, had Jip & Janneke ons al laten weten dat het huurcontract met de gemeente,
niet verlengd zou worden. Deze informatie was ook bij de gemeente bekend. Derhalve heeft de gemeente ruimschoots de tijd
gehad om het huisvestingsprobleem op te lossen.
Met uw voorganger is regelmatig door SPA het aflopen van het huurcontract aan de orde gesteld. In ons overleg in 19
november 2018 is door mij nadrukkelijk naar een mijlpalenplanning gevraagd. Dit werd mede ingegeven door het plotsklapse
gedwongen vertrek uit de locatie Ghijseland als gevolg van het gebrekkig onderhoud, verkoop aan een projectontwikkelaar en
uitblijven van een oplossing. Ternauwernood is door ons uiteindelijk een alternatief gevonden.
In bedoeld gesprek is van de zijde van de gemeente aangegeven dat een dergelijke planning niet nodig was. Er zou voldoende
ruimte ter beschikking zijn en ambtelijk had men voldoende alternatieven achter de hand. Lange tijd leek dit ook de goede kant
op te gaan. Keer op keer kwam dit onderwerp op overleg met de gemeente en gebruikers van de campus Portland aan de orde.
Onze directeur is zelfs door een ambtenaar en schoolleider rondgeleid in de nieuwe ruimten. Alles was er dus op gericht om
een nieuwe locatie te realiseren. Gelet op dit verwachtingspatroon was er voor SPA geen reden om aan een verhuizing naar De
Knip te twijfelen.

2. Huidige situatie
Op 4 juli ontvingen wij van Josine Zijlstra dat er geen oplossing zou komen. Na 1 januari 2020 is er geen locatie voor SPA in
Portland ter beschikking. Het huurcontract wordt beëindigd en daarmee zullen ook de activiteiten van SPA niet kunnen worden
voortgezet. Het zal duidelijk zijn dat dit grote gevolgen heeft voor Kinderen, Ouders, Werknemers maar ook de Stichting.
Daarover later meer.
3. De onderzochte alternatieven.
De volgende alternatieven zijn al dan niet met de gemeente onderzocht:
a. Lokalen in de scholen, d.w.z. De Grote Reis, OBS Portland en Het Lichtpunt. Er zijn, in tegenstelling tot eerdere berichten,
geen lokalen ter beschikking.
b. Plaatsen van Portocabins. Werd door de gemeente gewaardeerd als te complex t.a.v. de inspraak van bewoners en het
aanbrengen van nutsvoorzieningen. Er zijn overigens nog 5 maanden om dit te realiseren; overigens wordt gememoreerd
dat reeds sinds 2017 er sprake was van het plaatsen van meerdere Portocabins op de campus.
c. Huren lokalen bij sportaccommodatie ABBW. Het zal pas in januari 2020 duidelijk zijn of hier capaciteit vrijkomt.
d. Het huren van een leegstaand woonhuis, gelet op het onttrekken uit de woningvoorraad zal dit een lange procedure vragen
t.a.v. bestemmingswijziging en inspraak. Bovendien zal het kostenplaatje niet gunstig zijn.
e. Het huren van een bedrijfspand. Dit is niet direct voorhanden in de omgeving Portland en qua prijs, uitstraling,
bereikbaarheid zijn deze vaak minder geschikt.
f. Overhevelen van de activiteiten naar SPA-locaties in Rhoon en Poortugaal. Onze inschatting is dat ouders hier op afhaken.
Wellicht zou dit kortdurend een alternatief kunnen zijn omdat ouders en kinderen gehecht zijn aan groepen en
pedagogisch medewerkers. Echter, de ervaring bij het verplaatsen van locatie Ghijs, waarvoor korte tijd moest worden
uitgeweken naar locatie Portland, leert ons dat ouders veel moeite hebben met deze afstand. Bovendien biedt Jip en
Janneke reeds een alternatief door het starten van een Peutergroep (in de reeds ingerichte lokalen). Deze oplossing zou per
saldo dus alsnog het einde van De Speeldoos betekenen.
4. Het enige alternatief: locatie De Knip
Op 17 juli jl. kregen wij bericht dat met ingang van 1 september 2019 twee lokalen vrijkomen in De Knip voor de periode
van 1 jaar. Graag zouden wij de mogelijkheden voor huisvesting op deze locatie nader onderzocht zien. Het is vooralsnog het
enige alternatief dat zich voordoet, ook al is het niet de ideale oplossing. Gelet op het uitblijven van oplossingen vanuit
gemeente en werkveld, moeten we creatief zijn en gezamenlijk met goede wil deze oplossing forceren.
Het huren van deze locatie voor een jaar, zal u als gemeente en ons als Stichting voordelen opleveren:
- Kinderen en ouders kunnen netjes worden begeleid en geïnformeerd over de ontstane situatie;
- Gevolgen en kosten kunnen beter in kaart worden gebracht;
- Het door Oberon te formuleren beleid kan ook bij SPA worden geïmplementeerd;
- De gemeente kan blijven voldoen aan de eisen die de wet stelt of gaat stellen aan gemeenten t.a.v. het aanbieden van VVE
en peuterwerk;
- De door u gesuggereerde zoektocht naar samenwerking met andere instellingen, kan serieus worden opgepakt.
- Indien noodzakelijk kan SPA een personeelsplan uitvoeren conform de eisen die het UWV daaraan stelt en zich een goed
werkgever tonen.
Tot slot zal er geen vacuüm ontstaan in peuterplaatsen voor kinderen waarvan de ouders geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag en die ook niet in aanmerking komen voor VVE: deze groep dreigt tussen wal en schip te raken!
5. Consequenties van het uitblijven van een alternatief per 1 januari 2020
Ook dit hebben wij onderzocht.
5.1 De subsidierelatie.
Allereerst is het van belang om de subsidierelatie goed op het netvlies te hebben. SPA krijgt subsidie voor de instandhouding
van de volgende activiteiten; plaatsen voor Peuterwerk voor kinderen die niet in aanmerking komen voor VVE en waarvan

de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag; VVE-plaatsen; Dreumesgroep. We kennen gesubsidieerde
kindplaatsen en commerciële plaatsen. Deze laatste plaatsen dragen in positieve zin bij aan de exploitatie.
Nauwgezet voldoen wij aan alle wettelijke eisen en aan de rapportageplicht van de gemeente. Zoals eerder vermeld doen we
dit in 2019 reeds 25 jaar.
SPA heeft een bestuur dat bestaat uit onbetaalde vrijwilligers en heeft verder een directeur en pedagogisch medewerkers.
Zodoende blijven de overheadkosten zeer beperkt en wordt de gemeentelijke subsidie bijna volledig besteed aan de directe
kosten. Verstrekte extra subsidies worden slechts aangevraagd voor noodzakelijke verplaatsingen -de laatste keer
nadrukkelijk op verzoek van de gemeente- en t.b.v. het voldoen aan wettelijke taken. Dit alles in goed (ambtelijk) overleg
met de gemeente. Gelet op het voorgaande wordt de geuite opmerking: “De gemeente kan geen geld blijven stoppen in
SPA”, niet als zodanig herkend.
De jaarrekening draait elk jaar rond het nulpunt, een verlies wordt aangevuld uit de geringe reserves. Een winst wordt door
de gemeente op basis van de subsidieverordening afgeroomd volgens bepaalde spelregels. Zodoende kan er nooit een ruime
reserve ontstaan waaruit wij investeringen kunnen doen, dan wel waarmee grote tegenvallers kunnen worden opgevangen.
Wij waren daarom in het voorjaar genoodzaakt om bij de gemeente aan te kloppen t.a.v. de kostenproblematiek t.a.v. ziekte
en vervanging en zijn verheugd dat wij er op deze wijze zijn uitgekomen.
Een afweging of anderen ook in aanmerking moeten komen voor subsidie, is overigens wel te begrijpen. Naar onze mening
zal dit altijd moeten worden gezien in het licht van kwaliteit, wettelijke VVE-taken en gewenst aanbod, waarbij nadrukkelijk
de kinderen die niet voldoen aan de criteria voor een VVE-plaats maar waarvan de ouders ook geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag, niet vergeten moeten worden.
5.2. Gevolgen voor kinderen en ouders
Het sluiten van de locatie Portland heeft directe gevolgen voor kinderen. Groepen worden uit elkaar gehaald, sociale
structuren doorbroken en het stelt ouders voor het vraagstuk of zij hun kinderen ergens succesvol kunnen plaatsen, passend
bij hun opvattingen en wensen.
5.2 Gevolgen voor personeel Portland, Personeel SPA
Het zal duidelijk zijn dat wij ontslag zullen moeten aanvragen voor een deel van ons personeel. Op basis van wet- en
regelgeving, dienen wij het totale personeelsbestand hier in mee te nemen en kunnen er dus ook ontslagen vallen op andere
locaties. Inmiddels zijn de eerste inventarisatie op dit gebied gestart.
Zo het zich nu laat aanzien zullen er ook op andere locatie medewerkers moeten worden ontslagen en zal dit gevolgen
hebben voor de werkverbanden en “kind relaties” c.q. de continuïteit op meerdere locaties.
5.3 Gevolgen voor overhead en financiële situatie.
Minder groepen, minder kinderen, minder inkomsten. Dat betekent dat onze overhead niet of nauwelijks meer is op te
brengen. Elk jaar zijn we reeds zeer terughoudend geweest met onze bestedingen. De rek is er uit. Derhalve kan het
wegvallen van 5 groepen uiteindelijk ook het einde van SPA betekenen
5.4 Gevolgen voor de gemeente
Wij zijn niet gewend om op de stoel van het gemeentebestuur te zitten. Maar gelet op de gevolgen die hierboven zijn
aangegeven, kunnen wij ons niet indenken dat u door het niet kunnen oplossen van het huisvestingsvraagstuk, het totale
aanbod van SPA in Albrandswaard in gevaar zou willen brengen. De manier van handelen van de gemeente nu, leidt echter
tot een koude sanering met grote gevolgen.
Behalve persoonlijke drama’s voor het voltallige personeel en veel onrust bij ouders en voor de peuters, betekent dit dat alle
gemeentelijke investeringen van de afgelopen jaren weggegooid geld blijken: training van onze medewerkers voor VVE; de
recente verbouwingen van de locaties Pinokkio en Ghijs, lopen het risico te niet te worden gedaan.
5.5 Fatale datums.
In het kader van regelgeving, goed werkgeverschap en behoorlijk bestuur, zijn wij gehouden in de maand september ons
personeel in te gaan lichten en waar nodig ontslagvergunningen aan te vragen.
6.

Gevraagde medewerking
Wij willen realistisch zijn: we zien dat alle commerciële partijen graag VVE willen gaan aanbieden en wellicht ook al in staat
zijn dat volledig volgens de aankomende wettelijke eisen te gaan doen. Er is nooit een oplossing gekomen voor de aanspraak
die het onderwijs op de lokalen kan maken door SPA Hierdoor worden wij met enige regelmaat geconfronteerd met een
verhuizing De kosten daarvan kunnen, als gevolg van de subsidieregels (vermogenstoets) nooit zelf gedragen worden.
Wij begrijpen de wens van de gemeente om de samenwerking met een andere (overname) partij te zoeken heel goed. Om dit
te doen slagen, en zodoende de gevolgen voor kinderen (ouders), personeel en de gemeente te voorkomen, is echter meer tijd
nodig.

De frictiekosten voor het personeel kunnen daarmee worden beperkt. De gemeente Albrandswaard kan dit netjes oplossen
naar SPA toe, de kinderen en ouders. We verzoeken u daarom om alles in het werk te stellen om per 1 januari 2020 lokalen in
de knip ter beschikking te stellen. Ambtelijk hebben wij deze vraag reeds aan de orde gesteld.
Hoogachtend,

Voorzitter SPA
Willem Ravestein

Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van directeur Jeugd en Onderwijs van het cluster Maatschappelijke
Ontwikkeling van XXX, (nummer voorstel XXX),
gelet op de artikelen 3, 4, 6 en 7 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014,
besluit vast te stellen:
Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2020

Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
- college:
het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Rotterdam;
- doelgroeppeuter:
peuter voor wie het Centrum voor Jeugd en Gezin in de
gemeente Rotterdam de doelgroep-indicatie Extra Spelen
en leren heeft afgegeven, dan wel de peuter voor wie de
houder de doelgroep-indicatie Gelijke kansen heeft
afgegeven;
- gratis uren:
uren waarvoor de ouder aan de houder geen ouderbijdrage
verschuldigd is voor deelname van de doelgroeppeuter aan
het ve-programma peuteropvang of het ve-programma
dagopvang;
- houder:
degene aan wie een onderneming als bedoeld in de
Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die
onderneming een kindercentrum exploiteert in de
gemeente Rotterdam;
- peuter:
kind woonachtig in de gemeente Rotterdam in de leeftijd
vanaf twee jaar tot het moment waarop het kind start op de
basisschool;
- kindercentrum:
voorziening als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de
Wet kinderopvang gevestigd in de gemeente Rotterdam en
geregistreerd in het Landelijk register kinderopvang;
- ouder:
ouder of verzorger van de peuter;
- ouderbijdrage:
bijdrage die de ouder aan de houder betaalt voor deelname
van de peuter aan het ve-programma peuteropvang of het
ve-programma dagopvang;
- ve:
voorschoolse educatie, als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid,
van de Wet kinderopvang;
- ve-programma peuteropvang: ve-programma van minimaal 960 uur verdeeld over
maximaal 60 weken en gemiddeld 16 uur per week,
inclusief de momenten voor brengen en halen, bij een
openstelling van ten minste 40 weken per kalenderjaar;
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-

ve-programma dagopvang:

-

wachtlijst:

ve-programma van minimaal 960 uur verdeeld over
maximaal 78 weken en gemiddeld 12,3 uur per week bij
een openstelling van 50-52 weken per kalenderjaar;
registratie door de houder van peuters die ingeschreven
zijn voor plaatsing op een kindercentrum voor wie geen veprogramma peuteropvang of ve-programma dagopvang
beschikbaar is.

Artikel 2
Doel en toepassingsbereik
1. De subsidie heeft als doel voorschoolse educatie te realiseren, die voldoet aan de
Rotterdamse kwaliteitseisen bedoeld in bijlage 1 van deze regeling ten behoeve van
Rotterdamse peuters,.
2. Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van
subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.
Artikel 3
Activiteiten
1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende activiteiten, die bijdragen aan
het bereiken van de doelen voor voorschoolse educatie:
a. het uitvoeren van het ve-programma peuteropvang, aan een groep peuters waarin ten
minste 12 en ten hoogste 16 peuters tegelijk aanwezig kunnen zijn;
b. het uitvoeren van activiteiten, die zijn gericht op het kunnen voldoen aan de
Rotterdamse kwaliteitseisen voor het ve programma peuteropvang;
c. het uitvoeren van het ve-programma dagopvang;
d. het uitvoeren van activiteiten, die zijn gericht op het kunnen voldoen aan de
Rotterdamse kwaliteitseisen voor het ve-programma dagopvang;
e. het implementeren van voorschoolse educatie in het kindercentrum waarvoor voor het
eerst subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 4
Doelgroep
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de houder van een kindercentrum.
Artikel 5
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn
met de uitvoering van de activiteiten genoemd in artikel 3.
2. De volgende kosten komen in ieder geval voor subsidie in aanmerking:
a. de exploitatiekosten voor een groep waarvoor het ve-programma peuteropvang wordt
uitgevoerd;
b. de kapitaal- en onderhoudslasten voor de locatie waar het ve-programma
peuteropvang wordt uitgevoerd;
c. de kosten voor het coördineren en uitvoeren van het ve-programma dagopvang;
d. het verschil tussen de ouderbijdrage per uur voor deelname aan het ve-programma
dagopvang en de maximum uurprijs voor dagopvang voor 2020, zoals vastgesteld in
het Besluit kinderopvangtoeslag voor ouders die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag;
e. de gratis uren voor doelgroeppeuters.
3. De in het tweede lid, onder b genoemde kosten worden als volgt vergoed:
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a. € 625 per groep voor onderhoudslasten als de locatie waar de groep is gehuisvest is
opgenomen in de Collectieve Huurovereenkomst van de gemeente Rotterdam voor de
schoolbesturen;
b. € 2.500 per groep voor kapitaal- en onderhoudslasten als de locatie waar de groep is
gehuisvest niet is opgenomen in de Collectieve Huurovereenkomst van de gemeente
Rotterdam voor de schoolbesturen.
4. De in het tweede lid, onder d en e genoemde kosten komen niet voor subsidie in
aanmerking, indien het ve-programma dagopvang wordt aangeboden aan peuters, die in
het kindercentrum zijn geplaatst op grond van het Beleidskader Plusopvang 2012 of de
Beleidsregels sociaal-medische indicatie kinderopvang Rotterdam 2016.
Artikel 6
Hoogte van de subsidie
1. Een subsidie bedraagt ten hoogste:
a. € 90.350 per groep voor de subsidiabele activiteiten, bedoeld in artikel 3, eerste lid,
onder a, voor zover die activiteiten 16 uur per week worden uitgevoerd;
b. € 67.750 per groep voor de subsidiabele activiteiten bedoeld in artikel 3, eerste lid,
onder a, voor zover die activiteiten 12 uur per week worden uitgevoerd;
c. € 9.500 per groep voor de subsidiabele activiteiten bedoeld in artikel 3, eerste lid,
onder b;
d. € 400 per peuter voor de subsidiabele activiteiten bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder
c;
e. € 800 per peuter voor de subsidiabele activiteiten bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder
d, waarbij de volgende groepsstaffel wordt toegepast:
1°. € 8.000 voor een groep met per week 5 tot 10 geplaatste peuters;
2°. € 800 maal aantal peuters voor een groep met per week 11 tot en met 15
geplaatste peuters;
3°. € 12.800 voor een groep met per week 16 of meer geplaatste peuters;
f. € 5.000 per kindercentrum voor de subsidiabele activiteiten bedoeld in artikel 3, eerste
lid, onder e.
g. de maximum uurprijs voor dagopvang voor 2020, zoals vastgesteld in het Besluit
kinderopvangtoeslag voor de gratis uren voor doelgroeppeuters bedoeld in artikel 5,
tweede lid, onder e.
2. Indien de subsidiabele activiteiten minder dan het voorgeschreven aantal weken worden
uitgevoerd, wordt de hoogte van de subsidie bepaald naar rato van het aantal
uitvoeringsweken.
3. De prognose van de houder voor de inkomsten uit ouderbijdragen voor deelname aan het
ve-programma peuteropvang wordt bij de verlening verrekend met de subsidie bedoeld in
het eerste lid, onderdeel a dan wel b.
Artikel 7
Subsidieplafond
1. Voor subsidieverlening op grond van deze subsidieregeling geldt voor het kalenderjaar
2020 een subsidieplafond van € 45.471.000. Dit bedrag is exclusief de ouderbijdragen
voor deelname aan het ve-programma peuteropvang.
2. Het college kan tussentijds de hoogte van het subsidieplafond wijzigen.
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Artikel 8
Wijze van verdeling
1. De verdeling van de subsidie geschiedt, totdat het subsidieplafond, bedoeld in artikel 7,
eerste lid, is bereikt in de volgende volgorde:
a. bestaande groepen waarvoor houders in 2019 reeds subsidie voor ve ontvangen van
de gemeente Rotterdam;
b. bestaande groepen waarvoor houders in 2019 nog geen subsidie voor ve ontvangen
van de gemeente Rotterdam uitgevoerd in een kindercentrum met een wachtlijst met
doelgroeppeuters;
c. nieuwe groepen waarvoor houders nog geen subsidie voor ve ontvangen van de
gemeente Rotterdam uitgevoerd in een kindercentrum met een wachtlijst met
doelgroeppeuters;
d. bestaande groepen waarvoor houders in 2019 nog geen subsidie voor ve ontvangen
van de gemeente Rotterdam;
e. nieuwe groepen waarvoor houders nog geen subsidie voor ve ontvangen van de
gemeente Rotterdam.
2. Voor de lengte en de samenstelling van de wachtlijst, bedoeld in het eerste lid, onder b en
c zijn de gegevens van de Feitenkaart 2019 verzorgd door Onderzoek en Business
Intelligence bepalend.
3. De volgende voorrangsregels voor plaatsing van peuters gelden als er op een
kindercentrum sprake is van een wachtlijst. Daarbij gelden de volgende voorrangsregels:
a. doelgroeppeuters van de wachtlijst of nieuw met een broertje of zusje op de
basisschool die verbonden is met het kindercentrum;
b. niet-doelgroeppeuters van de wachtlijst of nieuw met een broertje of zusje op de
basisschool die verbonden is met het kindercentrum;
c. doelgroeppeuters van de wachtlijst;
d. niet-doelgroeppeuters van de wachtlijst;
e. doelgroeppeuters (nieuwe aanmeldingen);
f. niet-doelgroeppeuters (nieuwe aanmeldingen);
g. niet-doelgroeppeuters voor wie extra uren bovenop het ve-programma peuteropvang
of het ve-programma dagopvang worden afgenomen.
4. Bij crisisplaatsing zijn uitzonderingen op deze voorrangsregels mogelijk.
Artikel 9
Aanvraag
1. De subsidieaanvraag wordt via www.rotterdam.nl/subsidies ingediend door middel van het
daarvoor ter beschikking gestelde digitale aanvraagformulier.
2. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 september 2019.
3. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Een aanvraag voor
subsidieverlening is volledig indien:
a. de subsidieaanvrager gebruik maakt van het door of namens het college vastgestelde
aanvraagformulier;
b. het aanvraagformulier door de aanvrager volledig en naar waarheid is ingevuld;
c. alle gevraagde gegevens en bescheiden zijn bijgevoegd, waaronder:
1°. een specificatie van de urenstructuur, die de houder hanteert voor de uitvoering
van het ve-programma peuteropvang of ve-programma dagopvang en een
specificatie van de wijze waarop de houder aanzet tot kwaliteitsontwikkeling;
2°. een implementatieplan van een observatiesysteem, indien de houder voor het eerst
een subsidie aanvraagt.
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4. De mogelijkheid tot het indienen van subsidieaanvragen kan opnieuw worden opengesteld
als na afhandeling van alle subsidieaanvragen die zijn ingediend tot en met 30 september
2019, inclusief aanvragen waarvoor uitstel is verleend, het subsidieplafond nog niet is
bereikt.
5. De hernieuwde openstelling voor het indienen van subsidieaanvragen wordt bekend
gemaakt op de website van de gemeente Rotterdam.
6. Nieuwe subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2019.
7. De verdeling van de subsidie geschiedt, totdat het subsidieplafond, bedoeld in artikel 7,
eerste lid, op basis van de volgorde, bedoeld in artikel 8, is bereikt.
Artikel 10
Aanvullende weigeringsgronden
1. Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 8 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 kan subsidieverlening worden
geweigerd als een groep bij aanvraag van de subsidie gemiddeld per week op
locatieniveau minder dan vijf peuters telt.
2. De houder die voor het eerst subsidie aanvraagt voor voorschoolse educatie en die nog
niet kan voldoen aan één of meer subsidieverplichtingen:
a. wordt door het college in de gelegenheid gesteld om gedurende een
implementatieperiode van maximaal één jaar alsnog te gaan voldoen aan deze
subsidievoorwaarden;
b. maakt hierover afspraken met het college voorafgaand aan de subsidieverlening;
c. kan op verzoek gebruik maken van de mogelijkheid om het kindercentrum gedurende
deze implementatieperiode in het Landelijk register kinderopvang niet aan te laten
merken als een kindercentrum met voorschoolse educatie.
Artikel 11
Verplichtingen
1. Het kindercentrum van de houder voldoet aan de bepalingen gesteld bij of krachtens:
a. de Wet kinderopvang;
b. de Wet kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen;
c. de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang;
d. de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;
e. de Wet op het primair onderwijs;
f. het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
2. De voorschoolse educatie zoals uitgevoerd door de houder voldoet aan de bepalingen
gesteld bij of krachtens de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie.
3. De houder biedt aan peuters het ve-programma peuteropvang of het ve-programma
dagopvang aan.
4. Het ve-programma peuteropvang en het ve-programma dagopvang voldoen aan de
volgende kaders:
a. het ve-programma peuteropvang en het ve-programma dagopvang worden uitgevoerd
in dagdelen, waarbij een dagdeel ten minste drie uur omvat;
b. in het ve-programma peuteropvang zijn in een dagdeel van drie uur de momenten voor
brengen en halen inbegrepen;
c. het ve-programma peuteropvang dan wel het ve-programma dagopvang worden
gedurende maximaal zes uur per dag aan een peuter aangeboden, waarbij de opvanguren
zonder educatief kenmerk zoals voor rusten en slapen niet tot het ve-programma mogen
worden gerekend;
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d. het ve-programma peuteropvang dan wel het ve-programma dagopvang dat wordt
aangeboden aan de niet-doelgroeppeuter in de leeftijd vanaf 2 jaar tot het moment dat de
niet-doelgroeppeuter start op de basisschool, wordt verdeeld over minimaal 2 dagdelen
per week die zijn verdeeld over minimaal 2 dagen per week;
e. het ve-programma peuteropvang dan wel het ve-programma dagopvang dat wordt
aangeboden aan de doelgroeppeuter in de leeftijd vanaf 2 jaar tot 2 ½ jaar wordt verdeeld
over minimaal 2 dagdelen per week die zijn verdeeld over minimaal 2 dagen per week;
f. het ve-programma dagopvang dat wordt aangeboden aan de doelgroeppeuter in de
leeftijd vanaf 2 ½ jaar tot het moment dat de doelgroeppeuter start op de basisschool
wordt verdeeld over minimaal 2 dagdelen per week die zijn verdeeld over minimaal 2
dagen per week als het ve-programma dagopvang per week 10 uur of minder omvat;
g. het ve-programma dagopvang dat wordt aangeboden aan de doelgroeppeuter in de
leeftijd vanaf 2 ½ jaar tot het moment dat de doelgroeppeuter start op de basisschool
wordt verdeeld over minimaal 3 dagdelen per week die zijn verdeeld over minimaal 3
dagen per week als het ve-programma dagopvang per week meer dan 10 uur omvat.
5. De houder biedt het ve-programma peuteropvang aan met een zodanige urenstructuur per
week dat:
a. de niet-doelgroeppeuter gemiddeld 8 uur per week kan deelnemen aan het veprogramma peuteropvang tot een totaal van minimaal 120 uur en maximaal 160 uur
verdeeld over 20 weken in de leeftijdsperiode vanaf 2 jaar tot 2 ½ jaar en aansluitend
480 uur verdeeld over 60 weken in de leeftijdsperiode van 2 ½ jaar tot het moment dat
de niet-doelgroeppeuter start op de basisschool;
b. de doelgroeppeuter gemiddeld 8 uur per week kan deelnemen aan het ve-programma
peuteropvang tot een totaal van minimaal 120 uur en maximaal 160 uur verdeeld over
20 weken in de leeftijdsperiode vanaf 2 jaar tot 2 ½ jaar en aansluitend gemiddeld 16
uur per week 960 uur verdeeld over 60 weken in de leeftijdsperiode vanaf 2 ½ jaar tot
het moment dat de doelgroeppeuter start op de basisschool.
6. De houder biedt het ve-programma dagopvang aan met een zodanige urenstructuur per
week dat:
a. de niet-doelgroeppeuter gemiddeld 6,15 uur per week kan deelnemen aan het veprogramma dagopvang tot een totaal van minimaal 120 uur en maximaal 160 uur
verdeeld over 26 weken in de leeftijdsperiode vanaf 2 jaar tot 2 ½ jaar en
aansluitend 480 uur verdeeld over 78 weken in de leeftijdsperiode van 2 ½ jaar tot
het moment dat de niet-doelgroeppeuter start op de basisschool;
b. de doelgroeppeuter gemiddeld 6,15 uur per week kan deelnemen aan het veprogramma dagopvang tot een totaal van minimaal 120 uur en maximaal 160 uur
verdeeld over 26 weken in de leeftijdsperiode vanaf 2 jaar tot 2 ½ jaar en
aansluitend gemiddeld 12,3 uur per week 960 uur verdeeld over 78 weken in de
leeftijdsperiode vanaf 2 ½ jaar tot het moment dat de doelgroeppeuter start op de
basisschool.
7. De uitbreiding van het ve-programma peuteropvang van gemiddeld 8 uur naar 16 uur per
week, bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, en de uitbreiding van het ve-programma
dagopvang van gemiddeld 6,15 uur naar 12,3 uur per week, bedoeld in zesde lid,
onderdeel b, kan worden gestart voordat de doelgroeppeuter de leeftijd van 2 ½ jaar heeft
bereikt als de doelgroeppeuter naar het oordeel van de houder daartoe in staat is.
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8. De houder geeft de indicatie Gelijke kansen af voor de peuter van wie de ouder
aantoonbaar gebruik maakt van schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening dan wel de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
9. De houder brengt voor deelname van de peuter aan het ve-programma peuteropvang dan
wel aan het ve-programma dagopvang een ouderbijdrage in rekening bij de ouder.
10. De houder brengt voor deelname van de doelgroeppeuter met de indicatie Extra spelen en
leren na de uitbreiding van het ve-programma peuteropvang dan wel de uitbreiding van
het ve-programma dagopvang, bedoeld in het zevende lid, een ouderbijdrage in rekening
bij de ouder voor 50% van het totale aantal uren, waarbij de overige 50% van het totale
aantal uren voor de ouder gratis zijn. De ouder komt alleen in aanmerking voor 50% gratis
uren als de doelgroeppeuter met indicatie Extra spelen en leren deelneemt aan een veprogramma dat is gericht op een omvang van ten minste 720 uur in de leeftijdsperiode van
2 ½ tot 4 jaar.
11. In afwijking van het negende en tiende lid brengt de houder geen ouderbijdrage in
rekening bij de ouder bedoeld in het achtste lid. De ouder komt alleen in aanmerking voor
100% gratis uren als de doelgroeppeuter met indicatie Gelijke kansen deelneemt aan een
ve-programma dat is gericht op een omvang van ten minste 720 uur in de leeftijdsperiode
van 2 ½ tot 4 jaar.
12. De houder kan de gratis uren bedoeld in het tiende lid alleen aan de ouder aanbieden als
de ouderbijdrage als bedoeld in het negende lid door de houder bij de ouder in rekening is
gebracht.
13. De houder komt uitsluitend in aanmerking voor de subsidie voor gratis uren bedoeld in het
tiende lid als de ouderbijdrage als bedoeld in het negende lid door de houder bij de ouder
in rekening is gebracht.
14. De houder volgt bij de bepaling van de ouderbijdrage de procedure, bedoeld in bijlage 2,
waarbij:
a. de ouder met recht op kinderopvangtoeslag aan de houder het maximum uurtarief van
de kinderdagopvang betaalt;
b. de ouder zonder recht op kinderopvangtoeslag aan de houder een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage betaalt;
c. de hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage per uur wordt vastgesteld door
de houder op basis van bijlage 3 behorende bij deze subsidieregeling.
15. Als naar het oordeel van de houder de situatie van de ouder dit rechtvaardigt, kan de
houder afwijken van de procedure voor de vaststelling van de ouderbijdrage bedoeld in het
veertiende lid.
16. De houder beschikt over een vastgestelde procedure voor de beoordeling van de
afwijkingen bedoeld in het vijftiende lid en registreert de afwijkingen.
17. Als de afwijkingen van de procedure bedoeld in het zestiende lid leiden tot een afwijking
van meer dan tien procent van de gefactureerde omzet van de gesubsidieerde uren dan
meldt de houder dit direct aan het college.
18. De houder hanteert een vastgestelde incassoprocedure die minimaal aan de volgende
eisen voldoet. De incassoprocedure:
a. is schriftelijk vastgelegd;
b. is openbaar;
c. stelt duidelijke termijnen.
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Artikel 12
Tussenrapportages
1. Gedurende de subsidieperiode verstrekt de houder aan het college tweemaal een
rapportage waarin de prognoses door de houder gedaan bij de subsidieaanvraag worden
afgezet tegen de werkelijke realisatie.
2. De rapportages bedoeld in het eerste lid hebben betrekking op de realisatie in:
a. de week van 30 maart tot en met 3 april 2020;
b. de week van 28 september tot en met 2 oktober 2020.
3. De rapportages bedoeld in het eerste lid verstrekt de houder aan het college op uiterlijk 17
april 2020 respectievelijk 16 oktober 2020;
4. Gedurende de subsidieperiode verstrekt de houder aan het college een rapportage ten
behoeve van het opstellen van de Feitenkaart vve door Onderzoek en Business
Intelligence.
5. De rapportage bedoeld in het vierde lid heeft betrekking op de realisatie in de week van 28
september tot en met 2 oktober 2020.
6. De rapportage bedoeld in het vierde lid verstrekt de houder aan het college op uiterlijk 16
oktober 2020.
7. Voor de rapportages, bedoeld in het eerste en het vierde lid, ontvangt de houder door het
college vastgestelde rapportageformulieren.
Artikel 13
Eindverantwoording
De verantwoording van de subsidie over het kalenderjaar 2020 wordt uiterlijk op 31 maart
2021 digitaal ingediend via het webportaal van de gemeente Rotterdam met daarvoor door het
college vastgestelde formulieren.
Artikel 14
Eindverantwoording subsidies tot € 25.000
Bij een verleende subsidie tot € 25.000 verstrekt de houder aan het college:
a. een volledig ingevuld Word-formulier ‘Verantwoording subsidie ve 2020’;
b. een volledig ingevuld Excel-formulier ‘Verantwoording subsidie ve 2020’ in Excel-format;
c. een volledig ingevuld Excel-formulier ‘Opbrengsten ve 2020’ in Excel-format;
d. indien van toepassing, een overzicht met een onderbouwing van de werkelijke kosten van
de implementatie;
e. indien van toepassing, het ingevulde en ondertekende formulier inzake de opgave
bezoldiging in het kader van de Wet normering topinkomens.
Artikel 15
Eindverantwoording subsidies van € 25.000 tot en met € 50.000
Bij een verleende subsidie van € 25.000 tot en met € 50.000 verstrekt de houder aan het
college:
a. een volledig ingevuld Word-formulier ‘Verantwoording subsidie ve 2020’;
b. een volledig ingevuld Excel-formulier ‘Verantwoording subsidie ve 2020’ in Excel-format;
c. een volledig ingevuld Excel-formulier ‘Opbrengsten ve 2020’ in Excel-format;
d. een financiële verantwoording waarin de werkelijke lasten van de gesubsidieerde
activiteiten afgezet worden tegen de inkomsten uit subsidie en de ouderbijdragen en
waarin afwijkingen van meer dan 10% van de subsidieverlening betreffende de
subsidieomvang en ouderbijdragen worden toegelicht;
e. Indien van toepassing, een overzicht met een onderbouwing van de werkelijke kosten van
de implementatie;
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f.

Indien van toepassing, het ingevulde en ondertekende formulier inzake de opgave
bezoldiging in het kader van de Wet normering topinkomens.

Artikel 16
Eindverantwoording subsidies van € 50.000 tot en met € 200.000
Bij een verleende subsidie vanaf € 50.000 tot en met € 200.000 verstrekt de houder aan het
college:
a. een volledig ingevuld Word-formulier ‘Verantwoording subsidie ve 2020’;
b. een volledig ingevuld Excel-formulier ‘Verantwoording subsidie ve 2020’ in Excel-format;
c. een volledig ingevuld Excel-formulier ‘Opbrengsten ve 2020’ in Excel-format;
d. een assurance-rapport van een onafhankelijke accountant met beperkte mate van
zekerheid aangaande de gerealiseerde prestaties zoals vermeld in het Excel-formulier
‘Verantwoording subsidie ve 2020’;
e. het volledig ingevulde Excel-formulier ‘Verantwoording subsidie ve 2020’ gewaarmerkt
door de onafhankelijke accountant;
f. een financiële verantwoording waarin de werkelijke lasten van de gesubsidieerde
activiteiten afgezet worden tegen de inkomsten uit subsidie en de ouderbijdragen en
waarin afwijkingen van meer dan 10% van de subsidieverlening betreffende de
subsidieomvang en ouderbijdragen worden toegelicht;
g. indien van toepassing, een overzicht met een onderbouwing van de werkelijke kosten van
de implementatie;
h. indien van toepassing, het ingevulde en ondertekende formulier inzake de opgave
bezoldiging in het kader van de Wet normering topinkomens.
Artikel 17 Eindverantwoording subsidies vanaf € 200.000
Bij een verleende subsidie vanaf € 200.000 verstrekt de houder aan het college:
a. een volledig ingevuld Word-formulier ‘Verantwoording subsidie ve 2020’;
b. een volledig ingevuld Excel-formulier ‘Verantwoording subsidie ve 2020’ in Excel-format;
c. een volledig ingevuld Excel-formulier ‘Opbrengsten ve 2020’ in Excel-format;
d. een assurance-rapport van een onafhankelijke accountant met redelijke mate van
zekerheid aangaande de gerealiseerde prestaties zoals vermeld in het Excel-formulier
‘Verantwoording subsidie ve 2020’;
e. het volledig ingevulde Excel-formulier ‘Verantwoording subsidie ve 2020’ gewaarmerkt
door de onafhankelijke accountant;
f. een financiële verantwoording waarin de werkelijke lasten van de gesubsidieerde
activiteiten afgezet worden tegen de inkomsten uit subsidie en de ouderbijdragen en
waarin afwijkingen van meer dan 10% van de subsidieverlening betreffende de
subsidieomvang en ouderbijdragen worden toegelicht;
g. indien van toepassing, een overzicht met een onderbouwing van de werkelijke kosten van
de implementatie;
h. indien van toepassing, het ingevulde en ondertekende formulier inzake de opgave
bezoldiging in het kader van de Wet normering topinkomens.
Artikel 18
Controle accountant
In bijlage 4 behorende bij deze subsidieregeling is een toelichting opgenomen voor de controle
door de accountant, bedoeld in de artikelen 16 en 17.
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Artikel 19
Subsidievaststelling
1. Bij vaststelling van de subsidie worden de prognoses bij aanvraag van de subsidie
vergeleken met de werkelijke realisatie door de houder opgegeven in de
verantwoording. De vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van de
werkelijke realisatie.
2. De realisatie van de inkomsten uit ouderbijdragen voor deelname aan het veprogramma peuteropvang worden bij de vaststelling verrekend met de subsidie
bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a dan wel b.

Artikel 20
Overgangsrecht
De Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2019 blijft van toepassing op subsidies
verstrekt op grond van deze regeling en op volledige aanvragen om subsidie die zijn ingediend
voor inwerkingtreding van deze subsidieregeling.
Artikel 21
Intrekken oude subsidieregeling
De Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2019 wordt ingetrokken.
Artikel 22
Inwerkingtreding
Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na dagtekening van het Gemeenteblad
waarin zij wordt geplaatst (en vervalt op …).
Artikel 23
Citeertitel
Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling voorschoolse educatie
Rotterdam 2020.
Aldus vastgesteld in de vergadering van …..

De secretaris,

De burgemeester,

V.J.M. Roozen

A. Aboutaleb
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7.
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Procedure voor bepaling van de ouderbijdrage
Tabel ouderbijdragen voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag
Tussenrapportages
Accountantscontrole
Rotterdam Lekker Fit!
Jaarkalender
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Toelichting bij de Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2020.
Algemeen
Het college heeft in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid een wettelijke taak met
betrekking tot voorschoolse educatie. Voor het uitvoeren van deze wettelijke taak ontvangt het
college jaarlijks middelen van het rijk. Deze subsidieregeling is het instrument van het college
om die middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van voorschoolse educatie.
In grote lijnen behelst deze wettelijke taak dat het college zorgt voor voldoende plaatsen voor
voorschoolse educatie in aantal en spreiding over de stad voor alle peuters met een risico op
een achterstand in de Nederlandse taal. De voorschoolse educatie moet voldoen aan de
wettelijke kwaliteitseisen.
In 2019 heeft het college het Rotterdamse onderwijsbeleid Gelijke kansen voor elk talent voor
de periode 2019-2022 vastgesteld. In 2017 zijn met houders en schoolbesturen afspraken
gemaakt voor de verdere verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse educatie in het
Kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018, Rotterdamse kwaliteit in voorschoolse
voorzieningen. Alle Rotterdamse kindercentra met voorschoolse educatie hebben dezelfde
hoge Rotterdamse kwaliteit en alle Rotterdamse peuters kunnen daar gebruik van maken,
ongeacht hun achtergrond wat betreft doelgroep/niet-doelgroep of het hebben van wel/niet
werkende ouders. Deze afspraken blijven onverminderd van kracht.
Om invloed te kunnen hebben op de ontwikkeling van doelgroeppeuters moet het aanbod
voorschoolse educatie niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar ook voldoende intensief. Het
rijk heeft aangekondigd dat gemeenten met ingang van 1 augustus 2020 het aanbod
voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters moeten uitbreiden naar 960 uur in de
leeftijdsperiode van 2 ½ tot 4 jaar.1 In overleg met houders en schoolbesturen is deze
uitbreiding van de voorschoolse educatie in Rotterdam waar mogelijk reeds gestart per 1
september 2019.
Naast de kwaliteit van de voorschool en de intensiteit van het aanbod is ook toegankelijkheid
een belangrijke factor voor kansengelijkheid. Dat begint bij de financiële toegankelijkheid. Er
zijn signalen dat voor een deel van de ouders de ouderbijdrage en administratieve rompslomp
voor de bepaling van de hoogte van de ouderbijdrage een drempel vormen voor deelname
aan de voorschool. Het college streeft ernaar om alle Rotterdamse peuters met de voorschool
te bereiken, waarbij zoveel mogelijk (financiële) belemmeringen voor deelname aan de
voorschool worden weggenomen. 2
Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2019
De Subsidieregeling voorschoolse educatie 2019 is op 11 juni 2019 door het college gewijzigd
om de uitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie naar 960 uur voor doelgroeppeuters
in de leeftijdsperiode van 2 ½ tot 4 jaar per 1 september 2019 mogelijk te maken. 3 Ten
behoeve van deze wijziging zijn in overleg met houders en schoolbesturen afspraken gemaakt
over de kaders waarbinnen deze uitbreiding vorm kan krijgen. Deze kaders zijn ongewijzigd
overgenomen in de Subsidieregeling voorschoolse educatie 2020. Voor de invoering van de
1

Brieven minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer, 29 november 2018 en 21 mei 2019.
Gelijke kansen voor elk talent, Onderwijsbeleid 2019-2022 Rotterdam, p. 12.
3
Gemeenteblad 2019, nummer 79.
2
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urenuitbreiding voorschoolse educatie is een implementatiefase afgesproken van 1 september
2019 tot en met 31 december 2020. In deze periode zal de invoering van de urenuitbreiding
samen met houders en schoolbesturen worden gemonitord en geëvalueerd.
In 2017 is de huidige definitie van de doelgroep voor voorschoolse educatie vastgesteld.
Daarin zijn het opleidingsniveau van de ouders, de thuistaal en kenmerken van de peuter
leidend. Het Centrum voor Jeugd en Gezin stelt vast of een peuter tot de doelgroep voor
voorschoolse educatie behoort en geeft daarvoor de indicatie Extra spelen en leren. Op grond
van deze indicatie betaalt de ouder van een doelgroeppeuter een eigen bijdrage voor de helft
van de uren voorschoolse educatie als er ten minste 720 uur voorschoolse educatie wordt
afgenomen in de leeftijdsperiode van 2,5 tot 4 jaar. De andere helft is gratis voor de ouder.
Uit recent onderzoek blijkt dat armoede en schuldenproblematiek in een gezin eveneens
belangrijke risicofactoren zijn die de ontwikkeling van jonge kinderen negatief kunnen
beïnvloeden. De huidige definitie van de doelgroep voor voorschoolse educatie wordt daarom
uitgebreid met de indicatie Gelijke kansen voor peuters in gezinnen die gebruik maken van
schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet
schuldsanering natuurlijke personen. De houder bepaalt bij de intake of een peuter in
aanmerking komt voor de indicatie Gelijke kansen. De ouders van doelgroeppeuters met de
indicatie Gelijke kansen betalen geen ouderbijdrage voor deelname aan de voorschoolse
educatie. De procedure voor bepaling van de hoogte van de ouderbijdrage en de
ouderbijdragetabel zijn hiervoor aangepast.
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Toelichting per artikel voor zover van toepassing
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit artikel worden de begrippen uitgelegd die in de subsidieregeling worden gehanteerd.
Met ingang van 2020 is de indicatie voor doelgroeppeuter uitgebreid. Naast de bestaande
indicatie Extra spelen en leren is de nieuwe indicatie Gelijke kansen geïntroduceerd.
Indicatie Extra spelen en leren
De doelgroep-indicatie Extra spelen en leren wordt afgegeven door het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) binnen de gemeente Rotterdam. Sinds 1 oktober 2017 is deze doelgroepindicatie als volgt bepaald4:
•

een kind is verschenen op consult (14 en/of 24 maanden) bij het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG), en;

•

het opleidingsniveau van de ouder die met de dagelijkse zorg is belast is mbo-1
niveau of lager, of;

•

indien de thuistaal niet Nederlands is en de ouder die met de dagelijkse zorg is belast
een opleidingsniveau heeft van maximaal mbo-4 niveau, of;

•

wanneer uit de onderbouwde observatie gegevens van het CJG blijkt dat het kind
baat heeft bij de indicatie vanwege een ontwikkelingsachterstand.

Wanneer de houder op basis van observatiegegevens constateert dat er zorgen zijn over de
taalontwikkeling en/of sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, dan kan de houder via de
ouder van het kind de doelgroep-indicatie Extra spelen en leren aanvragen bij het CJG. Dit
verloopt via een speciaal indicatieformulier Extra spelen en leren, dat de houder verstrekt aan
de ouder.
Indicatie Gelijke kansen
De indicatie Gelijke kansen wordt afgegeven door de houder als de ouder gebruik maakt van
schuldsanering op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of de Wet
schuldsanering natuurlijke personen.
Artikel 2 Doel en toepassingsbereik
In dit artikel wordt uitgelegd wat het doel van de subsidie is. De subsidie is bedoeld voor de
uitvoering van voorschoolse educatie voor Rotterdamse peuters. De voorschoolse educatie
moet voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in het Kwaliteitskader voorschoolse
educatie Rotterdam. Dit Kwaliteitskader is als bijlage 1 bij de Subsidieregeling gevoegd.

4

Beleidsregel 2018 Voor- en vroegschoolse educatie, opnieuw en gewijzigd vastgesteld door de concerndirecteur
Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Rotterdam op 7 december 2017, p. 4.
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Artikel 3 Activiteiten
In dit artikel wordt uitgelegd welke activiteiten voor subsidie in aanmerking komen. Het gaat
om het uitvoeren van een programma voor voorschoolse educatie in de peuteropvang en in de
kinderdagopvang dat voldoet aan de Rotterdamse kwaliteitseisen.
Naast de middelen die beschikbaar worden gesteld met deze subsidieregeling, zijn er ook
andere subsidies voor specifieke doelgroepen en/of thema’s. Deze subsidies worden via
aparte subsidieregelingen beschikbaar gesteld. Het gaat onder meer om: ‘Lekker fit!’ (zie
bijlage 6), voorschools maatschappelijk werk en inzet intern begeleider via het
schoolontwikkelingsbudget; de leraren cao en het innovatiefonds.
Artikel 4 Doelgroep
In dit artikel wordt uitgelegd wie in aanmerking komt voor de subsidie. De subsidie kan alleen
worden toegekend aan houders van kindercentra die geregistreerd zijn in het Landelijk register
kinderopvang (LRK). En de subsidie kan alleen worden ingezet in kindercentra binnen de
grenzen van de gemeente Rotterdam.
Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen / Artikel 6 Hoogte van de
subsidie / Artikel 19 Subsidievaststelling
In deze artikelen wordt uitgelegd welke kosten voor subsidie in aanmerking komen, hoe hoog
de subsidiebedragen zijn en hoe de subsidie na verantwoording wordt vastgesteld. Er zijn
twee subsidievormen voor de voorschoolse educatie: peuteropvang en kinderdagopvang.
Beide vormen worden hierna toegelicht.
Peuteropvang
De subsidie wordt verleend per groep per kalenderjaar voor de uitvoering van het veprogramma peuteropvang in een groep waarin minimaal 12 en maximaal 16 peuters tegelijk
aanwezig kunnen zijn gedurende gemiddeld 16 uur per week en 40 weken per kalenderjaar. In
verband met een efficiënte besteding van middelen wordt voor peuteropvanggroepen met een
capaciteit van minder dan 12 peuters bij aanvraag van de subsidie in overleg met de houder
bezien of er een oplossing kan worden gevonden. De subsidie voor deze peuteropvanggroep
bedraagt op kalenderjaarbasis maximaal € 90.350. Dit bedrag is in beginsel voldoende om de
exploitatielasten (personeel, huisvesting, materialen, activiteiten en overhead) van de
peuteropvanggroep te dekken. Als een groep in de peuteropvang per 1 januari 2020 het
voorschoolse programma (nog) niet 16 uur gemiddeld per week kan uitvoeren, maar het
bestaande voorschoolse programma van 12 uur per week blijft uitvoeren dan bedraagt de
subsidie voor de exploitatielasten maximaal € 67.750. In beide gevallen wordt de subsidie voor
exploitatielasten aangevuld met een subsidie van maximaal € 9.500 per groep per
kalenderjaar voor het voldoen aan de Rotterdamse kwaliteitseisen.
De houder ontvangt van de ouders een ouderbijdrage voor deelname aan de voorschoolse
educatie. De inkomsten van de houder uit ouderbijdragen worden verrekend met de subsidie
zodanig dat voor een groep die gemiddeld 16 uur per week het voorschoolse programma
uitvoert het totaal van de subsidie en de inkomsten uit ouderbijdragen uitkomt op € 99.850 (het

Pagina 16 van 41

totaal van de subsidie voor exploitatielasten en voor het voldoen aan de Rotterdamse
kwaliteitseisen). In de praktijk werkt dit als volgt.
De houder geeft bij de subsidieaanvraag een prognose voor de inkomsten uit ouderbijdragen.
Dit betreft de ouderbijdragen van zowel ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag als van
ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag
betalen aan de houder een inkomensafhankelijke ouderbijdrage (zie toelichting artikel 11).
Ouders met recht op kinderopvangtoeslag betalen het maximum uurtarief voor dagopvang
volgens het Besluit kinderopvangtoeslag, d.w.z. € 8,17 per uur, aan de houder (en vragen bij
de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aan). De ouders van niet-doelgroeppeuters betalen
een ouderbijdrage voor 8 uur deelname aan het ve-programma peuteropvang. Als deze
ouders meer uren willen afnemen dan betalen zij ook daarvoor de ouderbijdrage. De ouders
van doelgroeppeuters met een CJG-indicatie Extra spelen en leren betalen een ouderbijdrage
voor de helft van de (gemiddeld) 16 uur ve-programma peuteropvang per week. De andere
helft is gratis voor deze ouders. De ouders van peuters met de doelgroepindicatie Gelijke
kansen betalen geen ouderbijdrage. Schematisch ziet dat er als volgt uit:
Ouder

Ouderbijdrage per
uur voor de eerste 8
uur ve per week
€ 8,17

Ouderbijdrage per
uur voor de tweede 8
uur ve per week
n.v.t.

€ 8,17

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet-doelgroep

Inkomensafhankelijk

n.v.t.

Doelgroep Extra
spelen en leren
Doelgroep Gelijke
kansen

Inkomensafhankelijk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Peuter

Niet-doelgroep
Ouders met recht op
kinderopvangtoeslag

Ouders zonder recht op
kinderopvangtoeslag

Doelgroep Extra
spelen en leren
Doelgroep Gelijke
kansen

Bij de subsidieaanvraag geeft de houder een prognose voor inkomsten uit ouderbijdragen,
bijvoorbeeld € 20.000. Bij verlening van de subsidie wordt deze prognose verrekend met de
subsidie. De verleende subsidie bedraagt dan € 79.850 (want dit bedrag samen met de
ouderbijdragen komt uit op € 99.850).
Bij vaststelling van de subsidie worden de werkelijk gerealiseerde inkomsten verrekend met de
subsidie. Dit kan betekenen dat de subsidie hoger of lager wordt vastgesteld afhankelijk van
de hoogte van de inkomsten uit ouderbijdragen. Stel dat bij verantwoording van de subsidie de
werkelijke inkomsten uit ouderbijdragen € 10.000 bedragen. De subsidie wordt dan hoger
vastgesteld op € 89.850 (want dit bedrag samen met de ouderbijdragen komt uit op € 99.850).
Als de werkelijke inkomsten uit ouderbijdragen in dit voorbeeld € 30.000 bedragen dan wordt
de subsidie lager vastgesteld op € 69.850 (want dit bedrag samen met de ouderbijdragen komt
uit op € 99.850). Dit voorbeeld geldt voor een peuteropvanggroep die gemiddeld 16 uur per
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week gedurende 40 weken is uitgevoerd. Dezelfde systematiek, met een aangepast maximaal
subsidiebedrag, geldt voor een peuteropvanggroep die 12 uur per week wordt uitgevoerd.
Voor een peuteropvanggroep die minder dan 40 weken is uitgevoerd, wordt de subsidie
vastgesteld naar rato van het aantal weken dat de groep is uitgevoerd. Bij de verantwoording
van de subsidie vermeldt de houder de gefactureerde en de werkelijk geïnde ouderbijdragen.
Het verschil tussen gefactureerde en geïnde ouderbijdragen is het debiteurenbedrag. Bij de
verrekening van de inkomsten uit ouderbijdragen met de subsidie wordt in beginsel uitgegaan
van werkelijk geïnde ouderbijdragen. Over het debiteurenbedrag treden gemeente en houder
in overleg.
Peuteropvang: aanvullende subsidie huisvesting
Situatie voor harmonisatie
Op grond van de wettelijke taak voor onderwijshuisvesting betaalt de gemeente de kapitaalen onderhoudslasten voor schoolgebouwen. Als een lokaal leeg staat kan het schoolbestuur
het lokaal verhuren op grond van de Regeling verhuur en medegebruik. Ve-groepen
gehuisvest in een schoolgebouw vallen onder medegebruik, zoals bepaald in de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam. De gemeente heeft ook bepaald dat het
schoolbestuur in dat geval een vergoeding moet vragen voor kapitaal- en onderhoudslasten.
Het schoolbestuur vraagt aan de huurder huur voor de exploitatielasten (verwarming,
elektriciteit, water) en huur voor onderhouds- en kapitaallasten. Het schoolbestuur moet de
inkomsten van de huur voor de onderhouds- en kapitaallasten afdragen aan de gemeente. Als
de huurder een door de gemeente gesubsidieerde instelling is, dan bevat de subsidie een
component voor de onderhouds- en kapitaallasten 5.
In de praktijk leidt deze regeling tot rondpompen van geld. De gemeente subsidieert een vepeuteropvang die gebruik maakt van een lokaal in een schoolgebouw. De subsidie bevat een
component voor kapitaal- en onderhoudslasten. Het schoolbestuur vraagt aan de vepeuteropvang huur voor kapitaal- en onderhoudslasten. Vervolgens draagt het schoolbestuur
de huur voor kapitaal- en onderhoudslasten weer af aan de gemeente.
Situatie na harmonisatie
De schoolgebouwen waarvoor de gemeente de onderhouds- en kapitaallasten betaalt, zijn
opgenomen in de gemeentelijke Collectieve huurovereenkomst (CHO) voor schoolbesturen.
Voor peuteropvanggroepen die zijn gehuisvest in een gebouw dat is opgenomen in de CHO
worden de kapitaal- en onderhoudslasten binnengemeentelijk verrekend. Op deze manier
wordt voorkomen dat geld via subsidie wordt rondgepompt. De hoogte van de onderhouds- en
kapitaallasten is vastgesteld op basis van normen uit de Regeling verhuur en medegebruik en
bedraagt € 2.500 per peuteropvanggroep. Bij invoering van de harmonisatie in 2016 is de
subsidie voor een peuteropvanggroep gehuisvest in een gebouw dat voorkomt in de CHO met
dit bedrag verlaagd.
Peuteropvanggroepen die zijn gehuisvest in een gebouw dat niet voorkomt in de CHO
ontvangen een aanvullende subsidie huisvesting van € 2.500 ter compensatie van de
verlaging van het subsidiebedrag. Als een gebouw wel is opgenomen in de CHO maar er is
5

Regeling verhuur en medegebruik 2012.
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bewijslast dat het (deel van het) gebouw waar de groep is gehuisvest aantoonbaar is
gefinancierd door het schoolbestuur, dan komt de groep eveneens in aanmerking voor de
toeslag van € 2.500.
Wijziging van regelgeving.
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor de onderhoudslasten van
schoolgebouwen en ontvangt daarvoor geen vergoeding meer van het Rijk. De schoolbesturen
ontvangen de middelen voor onderhoudslasten rechtstreeks van het Rijk. Deze bekostiging is
afhankelijk van het aantal groepen leerlingen dat een school telt6. Als een peuteropvanggroep
in een leeg lokaal is gehuisvest, ontvangt het schoolbestuur van het Rijk minder bekostiging
voor onderhoudslasten. Het schoolbestuur zal de onderhoudslasten dan in rekening brengen
bij de peuteropvanggroep. Dit betekent dat de component onderhoudslasten ten onrechte uit
het subsidiebedrag voor peuteropvanggroepen is gehaald. Volgens de normering uit 2012
bestaat 25% van de € 2.500 uit onderhoudslasten. Een peuteropvanggroep gehuisvest in een
gebouw dat voorkomt in de CHO ontvangt daarom een aanvullende subsidie huisvesting van
€ 625 ter compensatie van de verlaging van het subsidiebedrag.
Ve-groepen in de kinderdagopvang.
De subsidie voor ve-groepen in de kinderdagopvang had geen component voor onderhoudsen kapitaallasten. Het subsidiebedrag is niet gewijzigd. De aanvullende subsidie huisvesting is
daarom niet van toepassing op de ve-groepen in de kinderdagopvang.
Kinderdagopvang
De kinderdagopvang kent een openstelling van 50-52 weken per kalenderjaar, terwijl de
peuteropvang 40 weken per jaar open is. De totale omvang van het programma voor
voorschoolse educatie in de kinderdagopvang en de peuteropvang is in uren gelijk. Het totale
aantal uren van het programma voor voorschoolse educatie wordt in de kinderdagopvang
verdeeld over meer weken dan in de peuteropvang. Het aantal uren voorschoolse educatie per
week in de kinderdagopvang is daarom lager dan in de peuteropvang, namelijk: 6,15 uur per
week voor een niet-doelgroeppeuter en 12,3 uur per week voor een doelgroeppeuter.
De subsidie voor voorschoolse educatie in de kinderdagopvang bestaat uit vier delen.
1. Een basissubsidie van maximaal € 1.200 per peuter per kalenderjaar voor de
uitvoering van het ve-programma dagopvang gedurende 50-52 weken per
kalenderjaar.
2. Een subsidie voor het verschil tussen het maximum uurtarief van de kinderdagopvang
van € 8,17 en de inkomensafhankelijke ouderbijdrage per uur van ouders zonder recht
op kinderopvangtoeslag voor de eerste 6,15 uur ve-programma dagopvang per week.
3. Een subsidie van € 8,17 per uur voor de uitvoering van de tweede 6,15 uur veprogramma dagopvang per week voor doelgroeppeuters met de indicatie Extra spelen
en leren.
4. Een subsidie van € 8,17 per uur voor de uitvoering van de eerste 6,15 uur en voor de
uitvoering van de tweede 6,15 uur ve-programma dagopvang per week voor
doelgroeppeuters met de indicatie Gelijke kansen.

6

Regeling vaststelling programma van eisen voor materiële instandhouding primair onderwijs 2017
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De basissubsidie bestaat uit een bedrag van € 400 per peuter per kalenderjaar. Dit bedrag is
bedoeld voor alle kosten gerelateerd aan de uitvoering van het programma voor voorschoolse
educatie (coördinatie, materialen, activiteiten, etc.) Daarnaast bestaat de basissubsidie uit een
bedrag van € 800 per peuter per kalenderjaar voor het voldoen aan de Rotterdamse
kwaliteitseisen (zie hierna). Voor de subsidie voor het voldoen aan de kwaliteitseisen geldt een
minimum- en een maximumbedrag per groep. De staffel voor de berekening is opgenomen in
artikel 5.
Het schema voor de ouderbijdrage voor deelname aan het ve-programma dagopvang is,
afgezien van het aantal uren ve-programma per week, gelijk aan het schema voor deelname
aan het ve-programma peuteropvang.
Ouder

Ouderbijdrage per
uur voor de eerste
6,15 uur ve per week
€ 8,17

Ouderbijdrage per
uur voor de tweede
6,15 uur ve per week
n.v.t.

€ 8,17

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet-doelgroep

Inkomensafhankelijk

n.v.t.

Doelgroep Extra
spelen en leren
Doelgroep Gelijke
kansen

Inkomensafhankelijk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Peuter

Niet-doelgroep
Ouders met recht op
kinderopvangtoeslag

Ouders zonder recht op
kinderopvangtoeslag

Doelgroep Extra
spelen en leren
Doelgroep Gelijke
kansen

Ouders met recht op kinderopvangtoeslag betalen de houder € 8,17 7 per uur voor de eerste
6,15 uur per week (en vragen bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aan). Ouders zonder
recht op kinderopvangtoeslag betalen de houder voor de eerste 6,15 uur per week een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage (zie toelichting artikel 11). Voor het verschil tussen de
inkomensafhankelijke ouderbijdrage per uur en het maximum uurtarief van € 8,17 ontvangt de
houder subsidie. De tweede 6,15 uur per week voor doelgroeppeuters met de
doelgroepindicatie Extra spelen en leren zijn gratis voor de ouders. De houder ontvangt voor
deze gratis uren subsidie van € 8,17 per uur. Voor de doelgroeppeuters met de
doelgroepindicatie Gelijke kansen zijn de eerste 6,15 uur en de tweede 6,15 uur per week
gratis voor de ouders. De houder ontvangt voor deze gratis uren subsidie van € 8,17 per uur.
De houder geeft bij de subsidieaanvraag een prognose voor het aantal peuters dat gemiddeld
per week gebruik maakt van de voorschoolse educatie. Dit gemiddelde aantal peuters maal
het bedrag van maximaal € 1.200 (met inachtneming van de staffel voor het bedrag om te
voldoen aan de Rotterdamse kwaliteitseisen) vormt de basissubsidie. In verband met een
efficiënte besteding van middelen wordt geen subsidie verleend als bij aanvraag in een groep
7
Houders bepalen zelf de hoogte van het uurtarief. Dit kan afwijken van het maximum uurtarief voor de
kinderdagopvang zoals vastgesteld in het Besluit kinderopvangtoeslag.

Pagina 20 van 41

gemiddeld op locatieniveau minder dan vijf peuters gebruik maken van de voorschoolse
educatie. De basissubsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke realisatie van het
gemiddeld aantal bereikte peuters. Dit aantal betreft het gemiddelde van het aantal
ingeschreven en geregistreerde peuters van twee voorgeschreven telweken. Ook voor het
tweede, derde en vierde onderdeel van de subsidie geeft de houder een prognose op bij
aanvraag. De vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van de werkelijke realisatie.
Om dubbele subsidiëring uit te sluiten ontvangt de houder alleen de basissubsidie van
maximaal € 1.200 per peuter (onderdeel 1 hierboven) voor peuters die geplaatst zijn op het
kindercentrum op grond van het Beleidskader Plusopvang 2012 of de Beleidsregels sociaalmedische indicatie kinderopvang Rotterdam 2016. De houder ontvangt in dit geval geen
subsidie voor de onderdelen 2, 3 en 4 zoals hiervoor vermeld.
Peuteropvang en kinderdagopvang: subsidie voor voldoen aan Rotterdamse kwaliteit
Bij beide subsidievormen is sprake van een subsidieonderdeel voor het voldoen aan de
Rotterdamse kwaliteitseisen. Deze subsidie is bestemd voor het intensiveren van het aantal
hbo’ers op de groep, dan wel het aantal hbo-coaches dat minimaal vier uur per week de groep
begeleidt. Daarnaast kan deze subsidie worden ingezet voor permanente educatie en
groepsteambesprekingen. De inzet van deze subsidie voor kwaliteit is niet peuter- of
groepsgebonden. De subsidie voor kwaliteit voor alle peuters/groepen mag worden
samengevoegd tot één bedrag waarvan de investeringen in kwaliteit worden gerealiseerd.
Peuteropvang en kinderdagopvang: implementatiesubsidie
De houder kan een éénmalige subsidie van maximaal € 5.000 aanvragen voor de
implementatie van de voorschoolse educatie in een kindercentrum waarvoor voor het eerst
subsidie wordt aangevraagd. Kosten die verband houden met de implementatie kunnen onder
meer zijn:
- kosten personeelsinzet;
- kosten communicatiemiddelen;
- kosten aanpassing ICT;
- kosten aanpassing pedagogisch beleid;
- kosten training personeel.
Bij de subsidieaanvraag onderbouwt de houder de geraamde kosten voor de implementatie.
Bij de verantwoording neemt de houder in de financiële verantwoording een onderbouwing op
van de werkelijke kosten voor implementatie. Als de werkelijke kosten voor de implementatie
substantieel hoger of lager zijn dan de verleende subsidie voor implementatie dan is dit
onderwerp van gesprek met de houder om de vaststelling van de subsidie te bepalen.
Artikel 7 Subsidieplafond
In dit artikel wordt uitgelegd hoeveel middelen beschikbaar zijn voor de realisatie van
voorschoolse educatie en hoe het college deze middelen verdeelt. Dit bedrag is exclusief de
ouderbijdragen voor deelname aan het vve-programma peuteropvang. Als het totaal van deze
ouderbijdragen hoger uitvalt dan vooraf ingeschat dan wordt de extra subsidieruimte ingezet
voor nieuwe groepen of verdere verbetering van de kwaliteit van de voorschoolse educatie.
Als het totaal van de ouderbijdragen lager uitvalt dan de inschatting stijgen de subsidie
uitgaven.
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Artikel 9 Subsidieaanvraag
In dit artikel wordt uitgelegd hoe de houder subsidie voor voorschoolse educatie kan
aanvragen. De subsidie voor het kalenderjaar 2020 kan worden aangevraagd tot en met 30
september 2019.
De subsidieaanvraag bestaat uit een Word-aanvraagformulier en een Excelaanvraagformulier. Beide formulieren zijn beschikbaar op het webportaal van de gemeente
Rotterdam. Houders die in 2019 reeds subsidie ontvingen voor voorschoolse educatie hebben
beide aanvraagformulieren per e-mail ontvangen.
In het Word-aanvraagformulier geeft de houder aan of aan de subsidievoorwaarden wordt
voldaan. Als dat niet het geval is, geeft de houder in de toelichting aan hoe en wanneer wel
aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. In dat geval worden maatwerkafspraken gemaakt
met de houder over de wijze waarop en de periode waarbinnen de houder zal gaan voldoen
aan de subsidievoorwaarden.
Het Excel-aanvraagformulier is op dezelfde manier opgesteld als bij de subsidieaanvraag voor
2019. Het tabblad ‘Toelichting’ bevat een toelichting voor het invullen van het tabblad ‘NAWgegevens aanvrager’ en het tabblad ‘Subsidieaanvraagformulier’. De toelichting is voorzien
van een legenda voor het invullen van het tabblad ‘Subsidieaanvraagformulier’. In deze
legenda is per kolom een omschrijving opgenomen van de in te vullen gevraagde informatie.
Daarbij is ook aangegeven wie de gevraagde informatie moet invullen (houder of gemeente).
Artikel 11 Verplichtingen
In dit artikel wordt uitgelegd aan welke verplichtingen de houder moet voldoen om in
aanmerking te komen voor subsidie. In 2019 heeft uitvoerig overleg plaats gevonden met
houders over de wijze waarop de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie naar
960 uur in de leeftijdsperiode van 2 ½ tot 4 jaar vorm kan worden gegeven. Dit heeft geleid tot
een kader met afspraken die de houder voldoende flexibiliteit geven om de urenuitbreiding in
te vullen binnen de beschikbare mogelijkheden. Daarnaast geven de afspraken van dit kader
aan de gemeente zekerheid dat het aanbod voorschoolse educatie met voldoende intensiteit
per week worden uitgevoerd. De afspraken uit dit kader zijn opgenomen in de Eerste wijziging
Subsidieregeling voorschoolse educatie 2019 en zijn ongewijzigd overgenomen in artikel 11
van de Subsidieregeling voorschoolse educatie 2020.
In de volgende twee tabellen zijn de afspraken uit artikel 11 voor de peuteropvang (eerste
tabel) en de kinderdagopvang (tweede tabel) schematisch weergegeven.
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Tabel 1 Aanbod en deelname voorschoolse educatie in de peuteropvang met
ingang van schooljaar 2019-2020 tot en met 31 december 2020.
Leeftijd peuter

2 – 2,5 jaar

2,5 – 4 jaar

Totaal

Aantal weken

20 weken

60 weken

80 weken

Aanbod voor

Aanbod en deelname van

Wettelijk aanbod en

Minimaal

doelgroep-

minimaal 120 en maximaal

deelname aan 960 uur ve

1.080 uur en

peuter

160 uur ve

Aanbod voor

Aanbod en deelname van

Aanbod en deelname aan

Minimaal 600

niet-doelgroep-

minimaal 120 en maximaal

480 uur ve

uur en

peuter

160 uur ve

maximaal
1.120 uur ve

maximaal 640
uur ve

Kaders voor structurering van het aanbod:
Dagdeel ve

Het ve-programma wordt aangeboden in dagdelen, waarbij een dagdeel ten
minste 3 uren omvat (inclusief 30 minuten voor de momenten voor brengen en
halen).

Maximaal aantal

Het ve-programma wordt gedurende maximaal 6 uur per dag aan een peuter

uren ve per dag

aangeboden. De opvanguren zonder educatief kenmerk (zoals bijvoorbeeld
voor slapen en rusten) mogen niet worden gerekend tot het ve-programma.

Aanbod ve

Niet-doelgroeppeuters:
-

In de leeftijd van 2 tot 4 jaar wordt het aanbod en de deelname aan
minimaal 600 tot maximaal 640 uur ve verdeeld over minimaal 2
dagdelen per week die verdeeld zijn over minimaal 2 dagen per week
gedurende 80 weken.

Doelgroeppeuters:
-

In de leeftijd van 2 tot 2,5 jaar wordt het aanbod en de deelname aan
minimaal 120 tot maximaal 160 uur ve verdeeld over minimaal 2
dagdelen per week die verdeeld zijn over minimaal 2 dagen per week
gedurende 20 weken.

-

Intensivering van aanbod en deelname gericht op het wettelijk
verplichte aanbod ve zoals hierna vermeld, kan starten op het
moment dat het kind er klaar voor is, maar start uiterlijk op de leeftijd
van 2,5 jaar.

-

In de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar wordt het wettelijk verplichte aanbod
en deelname aan ve van 960 uur verdeeld over 60 weken, waarbij
het aanbod gedurende de week wordt verdeeld over zoveel mogelijk
dagen.

Wenperiode

In de leeftijd van 2 jaar tot 2 jaar en 3 maanden kan afgeweken worden van
het kader voor het aanbod ve om het kind te laten wennen aan de deelname
aan het ve-programma.

Differentiatie

Het is toegestaan om groepen in te delen naar leeftijd (groepen van

naar leeftijd

tweejarigen en groepen van driejarigen).
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Ouderbijdrage
Periode van
1-1-2020 t/m

In de periode van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020:
-

31-12-2020

betaalt de ouder voor een niet-doelgroeppeuter in de leeftijd van 2 tot
4 jaar de ouderbijdrage voor deelname aan minimaal 600 en
maximaal 640 uur ve afhankelijk van de omvang van het veprogramma;

-

betaalt de ouder voor een doelgroeppeuter met de indicatie Extra
spelen en leren in de leeftijd van 2 tot 2,5 jaar de ouderbijdrage voor
deelname aan minimaal 120 en maximaal 160 uur ve afhankelijk van
de omvang van het ve-programma;

-

betaalt de ouder voor een doelgroeppeuter met de indicatie Extra
spelen en leren in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar de ouderbijdrage voor
50% van het wettelijk verplichte aanbod van 960 uur ve, d.w.z.
maximaal 480 uur. De andere 50% zijn gratis voor de ouder. De
gratis uren voor de ouder subsidieert de gemeente aan de houder.
De ouder komt alleen in aanmerking voor 50% gratis uren als de
doelgroeppeuter met indicatie Extra spelen en leren deelneemt aan
een ve-programma dat is gericht op een omvang van minimaal 720
uur in de leeftijdsperiode van 2,5 tot 4 jaar.

-

betaalt de ouder voor een doelgroeppeuter met de indicatie Gelijke
kansen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar geen ouderbijdrage voor
deelname aan het ve-programma. De ouder komt alleen in
aanmerking voor 100% gratis uren als de doelgroeppeuter met
indicatie Gelijke kansen deelneemt aan een ve-programma dat is
gericht op een omvang van minimaal 720 uur in de leeftijdsperiode
van 2,5 tot 4 jaar.
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Tabel 2 Aanbod en deelname voorschoolse educatie in de kinderdagopvang met
ingang van schooljaar 2019-2020 tot en met 31 december 2020.
Leeftijd peuter

2 – 2,5 jaar

2,5 – 4 jaar

Totaal

Aantal weken

26 weken

78 weken

104 weken

Aanbod voor

Aanbod en deelname van

Wettelijk aanbod en

Minimaal 1.080

doelgroep-

minimaal 120 en maximaal

deelname aan 960 uur ve

uur en

peuter

160 uur ve

maximaal 1.120
uur ve

Aanbod voor

Aanbod en deelname van

Aanbod en deelname aan

Minimaal 600

niet-doelgroep-

minimaal 120 en maximaal

480 uur ve

uur en

peuter

160 uur ve

maximaal 640
uur ve

Kaders voor structurering van het aanbod:
Dagdeel ve

Het ve-programma wordt aangeboden in dagdelen, waarbij een dagdeel ten
minste 3 uren omvat.

Maximaal aantal

Het ve-programma wordt gedurende maximaal 6 uur per dag aan een peuter

uren ve per dag

aangeboden. De opvanguren zonder educatief kenmerk (zoals bijvoorbeeld voor
slapen en rusten) mogen niet worden gerekend tot het ve-programma.

Aanbod ve

Niet-doelgroeppeuters:
-

In de leeftijd van 2 tot 4 jaar wordt het aanbod en de deelname aan
minimaal 600 en maximaal 640 uur ve verdeeld over minimaal 2
dagdelen per week die verdeeld zijn over minimaal 2 dagen per week
gedurende 104 weken.

Doelgroeppeuters:
-

In de leeftijd van 2 tot 2,5 jaar wordt het aanbod en de deelname aan
minimaal 120 en maximaal 160 uur ve verdeeld over minimaal 2
dagdelen per week die verdeeld zijn over minimaal 2 dagen per week
gedurende 26 weken.

-

Intensivering van aanbod en deelname gericht op het wettelijk
verplichte aanbod ve zoals hierna vermeld, kan starten op het moment
dat het kind er klaar voor is, maar start uiterlijk op de leeftijd van 2,5
jaar.

-

In de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar wordt het wettelijk verplichte aanbod en
deelname aan ve van 960 uur verdeeld over 78 weken, waarbij het
aanbod gedurende de week wordt verdeeld over zoveel mogelijk
dagen. Een aanbod ve van 10 uur of minder is verdeeld over minimaal
2 dagdelen per week die verdeeld zijn over minimaal 2 dagen per
week. Een aanbod ve van meer dan 10 uur is verdeeld over minimaal 3
dagdelen per week die verdeeld zijn over minimaal 3 dagen per week.

Wenperiode

In de leeftijd van 2 jaar tot 2 jaar en 3 maanden kan afgeweken worden van het
kader voor het aanbod vve om de peuter te laten wennen aan de deelname aan
het ve-programma.
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Differentiatie

Het is toegestaan om groepen in te delen naar leeftijd (groepen van tweejarigen

naar leeftijd

en groepen van driejarigen).

Ouderbijdrage
Periode van
1-1-2020 t/m

In de periode van 1-1-2020 tot en met 31-12-2020:
-

betaalt de ouder voor een niet-doelgroeppeuter in de leeftijd van 2 tot 4
jaar de ouderbijdrage voor deelname aan minimaal 600 en maximaal

31-12-2020

640 uur ve afhankelijk van de omvang van het ve-programma;
-

betaalt de ouder voor een doelgroeppeuter met de indicatie Extra
spelen en leren in de leeftijd van 2 tot 2,5 jaar de ouderbijdrage voor
deelname aan minimaal 120 en maximaal 160 uur ve afhankelijk van
de omvang van het ve-programma;

-

betaalt de ouder voor een doelgroeppeuter met de indicatie Extra
spelen en leren in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar de ouderbijdrage voor
50% van het wettelijk verplichte aanbod van 960 uur ve, d.w.z.
maximaal 480 uur. De andere 50% zijn gratis voor de ouder. De gratis
uren voor de ouder subsidieert de gemeente aan de houder. De ouder
komt alleen in aanmerking voor 50% gratis uren als de
doelgroeppeuter deelneemt aan een ve-programma dat is gericht op
een omvang van minimaal 720 uur in de leeftijdsperiode van 2,5 tot 4
jaar.

-

betaalt de ouder voor een doelgroeppeuter met de indicatie Gelijke
kansen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar geen ouderbijdrage voor deelname
aan het ve-programma. De ouder komt alleen in aanmerking voor
100% gratis uren als de doelgroeppeuter met indicatie Gelijke kansen
deelneemt aan een ve-programma dat is gericht op een omvang van
minimaal 720 uur in de leeftijdsperiode van 2,5 tot 4 jaar.

Ouderbijdragen
De ouder van een peuter die gebruik maakt van het ve-programma peuteropvang of het veprogramma dagopvang betaalt een ouderbijdrage aan de houder (zie ook toelichting bij artikel
5). De procedure voor de bepaling van de ouderbijdrage is opgenomen in bijlage 2.
De ouder met recht op kinderopvangtoeslag betaalt de houder het maximum uurtarief 8volgens
het Besluit Kinderopvangtoeslag van € 8,17 en vraagt bij de Belastingdienst
kinderopvangtoeslag aan. Het Besluit kinderopvangtoeslag bepaalt per inkomenscategorie
welk percentage van het maximum uurtarief van € 8,17 aan de ouder wordt uitgekeerd als
kinderopvangtoeslag. In de laagste inkomenscategorie krijgt de ouder 96% van het maximum
uurtarief terug in de vorm van kinderopvangtoeslag, d.w.z. € 7,84 per uur. De ouder met recht
op kinderopvangtoeslag in de laagste inkomenscategorie betaalt dus netto 4% van het
maximum uurtarief, d.w.z. € 0,33 per uur.
De ouder die geen recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt een inkomensafhankelijke
ouderbijdrage. Voor de bepaling van de hoogte van de inkomensafhankelijke ouderbijdrage
worden de inkomenscategorieën gehanteerd uit het Besluit kinderopvangtoeslag. Voor elke
8
Houders bepalen zelf de hoogte van het uurtarief. Dit kan afwijken van het maximum uurtarief voor de
kinderdagopvang zoals vastgesteld in het Besluit kinderopvangtoeslag.
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inkomenscategorie is berekend wat de netto ouderbijdrage is van de ouder met recht op
kinderopvangtoeslag. Deze netto bedragen per inkomenscategorie zijn opgenomen in de tabel
in bijlage 3. De ouder zonder recht op kinderopvangtoeslag in de laagste inkomenscategorie
betaalt netto € 0,33 per uur ouderbijdrage net als de ouder met recht op kinderopvangtoeslag
in die inkomenscategorie. Voor elke inkomenscategorie geldt dus dat de hoogte van de netto
ouderbijdrage gelijk is voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag en voor ouders zonder
recht op kinderopvangtoeslag. De houder stelt de inkomensafhankelijke ouderbijdrage vast op
basis van bijlage 3 van deze subsidieregeling.
Artikel 12 Tussenrapportages
In artikel 12 wordt uitgelegd welke rapportages de houder tijdens de subsidieperiode aan het
college moet overleggen. Bij de subsidieaanvraag hebben de houders een aantal prognoses
gegeven. Bij de twee tussenrapportages meldt de houder de werkelijke realisatie. Met deze
gegevens monitort de gemeente de uitputting van het budget. De houders ontvangen van de
gemeente een formulier op maat voor deze rapportages. Zie verder bijlage 4.
De houders verstrekken één maal gegevens aan Onderzoek en Business Intelligence (OBI).
Met deze gegevens stelt OBI de Feitenkaart ve 2020 samen. Hierin worden geaggregeerde
gegevens opgenomen over o.a. het aantal peuters per leeftijdscategorie dat gebruik maakt
van voorschoolse educatie, het aantal locaties met voorschoolse educatie en eventuele
wachtlijsten voor voorschoolse educatie in Rotterdam. Met deze gegevens monitort de
gemeente het beleid voor voorschoolse educatie op basis van kwantitatieve gegevens. De
houders ontvangen van OBI een formulier voor deze rapportage. Zie verder bijlage 4.
Artikel 13 tot en met 17 Eindverantwoording en artikel 18 Controle accountant
In deze artikelen wordt uitgelegd hoe de houder de subsidie moet verantwoorden. De houder
ontvangt voor de eindverantwoording van de gemeente modelverantwoordingsformulieren.
Vanuit haar wettelijke taak controleert de GGD in het regulier toezicht wettelijke kwaliteitseisen
voor ve bij inspectiebezoeken. In het kader van vermindering van verantwoordingslast voor
houders zijn de GGD en Afdeling Onderwijs in samenwerking met vijf houders in 2017 een
pilot gestart. In deze pilot controleert de GGD tijdens het inspectiebezoek een aantal
gemeentelijke kwaliteitseisen voor ve. Na evaluatie in 2018 is de pilot in 2019 uitgebreid. Bij
verdere uitbreiding in 2020 kan de wijze van verantwoording over de gemeentelijke
kwaliteitseisen voor ve over 2020 nog worden aangepast.
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Bijlage 1 Rotterdamse Kwaliteitseisen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, artikel
3, eerste lid, onderdeel b, en artikel 6, eerste lid, onderdeel c, van de
Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2012.
Algemene regelgeving
1.

Het kindercentrum waarvoor de houder subsidie aanvraagt voldoet aan de voorwaarden gesteld in
de relevante regelgeving. Gegeven de laatste beoordeling van de GGD zijn er geen zwaarwegende
belemmeringen om subsidie te verlenen ten behoeve van het kinderdagverblijf.

2.

Het kindercentrum waarvoor de houder subsidie aanvraagt voert een door het NJI goedgekeurd
voorschools educatie-programma9 uit, tenzij er wordt gewerkt met een specifiek onderwijsconcept.
De beroepskracht is in het bezit van een vve-certificaat. Beroepskrachten krijgen 2 jaar de tijd om
aan de eisen te voldoen. Beroepskrachten die hieraan nog niet voldoen, werken samen op de groep
met een beroepskracht die wel aan de eisen van de vve-scholing voldoet.

3.

De houder heeft de toetredingsverklaring getekend, waaruit blijkt dat men deelneemt aan en
uitvoering geeft aan de afspraken van het Samenwerkingsconvenant SISA en Verwijsindex risico’s
jeugdigen stadsregio Rotterdam.

4.

Beroepskrachten die op ve-gesubsidieerde groepen staan, beschikken aantoonbaar over ten minste
taalniveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Leesvaardigheid, en 2F op
Schrijfvaardigheid voor de Nederlandse taal 10. (Dit is per 1 augustus 2017 onderdeel geworden van
de landelijke wetgeving voor de G37)
Groepsruimte (kwaliteitseis 3) 11

5.

De groepsruimten of de speel-leeromgeving is aantrekkelijk en uitdagend ingericht, waarbij rekening
is gehouden met de ontwikkelingsfase van de kinderen.
Ouderbetrokkenheid (kwaliteitseis 4)

6.

De locatieverantwoordelijke stelt jaarlijks een ouderanalyse op. In deze analyse staan de relevante
kenmerken van de ouders zoals thuistaal, werk of geen werk, oudere broers/zussen, hoog- of
laagopgeleid etc. Indien de ouderanalyse daar aanleiding toe geeft, past de locatieverantwoordelijke
het ouderbeleidsplan aan.
De locatieverantwoordelijke maakt de ouderanalyse zo concreet mogelijk: hoe sluit je aan bij de
drijfveren van de ouder? Hoe ga je de ouder informeren over de ontwikkeling van de peuter? Hoe
kan je de ouder inspireren om thuis te lezen, praten, zingen, spelen met zijn of haar peuter? Welke
tips geeft de pedagogisch medewerker aan de ouder? De locatieverantwoordelijke bespreekt dit
plan, de aanpak en de ervaringen met collega’s en ouders.
Zorg (kwaliteitseis 6)

7.

Elke locatie heeft een aantoonbare samenwerking met een voorschools maatschappelijk werker die
de verbinding vormt met het wijkteam. Als er geen voorschools maatschappelijk werker beschikbaar

9
Pedagogisch medewerkers voldoen aan de vigerende regelgeving ten aanzien van certificering voor
vve-programma’s. Naast de vve-certificaten voor NJI-erkende vve-programma’s volstaat ook het
volgende. A: Pedagogisch medewerkers die de AD PEM opleiding hebben gevolgd aan de Hogeschool
Rotterdam zijn geschoold in 4VVE. Na afronding van de AD PEM opleiding behalen zij aanvullend het
certificaat voor de koptraining van het door de houder uitgevoerde NJI-erkende vve-programma.
B: Opleiding Speelplezier zoals uitgevoerd door KindeRdam.
10
Voor de factsheet Taalniveau 3F voor pedagogisch medewerkers die (willen) werken in de
voorschoolse educatie zie www.goab.eu.
11
Bij de titel van een aantal kwaliteitseisen is tussen haakjes een nummer toegevoegd, bijvoorbeeld:
‘(kwaliteitseis 3)’ na de titel ‘Groepsruimte’. Dit nummer is een verwijzing naar de nummering van de
eisen in het kwaliteitskader voorschoolse educatie Rotterdam 2018. De toezichthouders van de GGD
nemen deze genummerde kwaliteitseisen mee in de beoordeling van de vve-locaties die mee doen met
de GGD-pilot. Kwaliteitseisen zonder een dergelijke nummering zijn nog niet opgenomen in het toezicht
van de GGD op de vve.
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is, heeft de voorschool aantoonbaar duidelijke afspraken over de manier waarop het contact met het
wijkteam is geregeld.

A-kwaliteit
8.

De houder heeft een opleidingsplan en een personeelsplan vastgesteld die van toepassing zijn op
het jaar waarvoor subsidie is verleend. In het opleidingsplan zijn op basis van inzicht in de
competenties en het leer- of ontwikkelpotentieel van de medewerkers en op basis van een
personeelsplanning maatregelen vastgesteld voor kwalificerende opscholing, bijscholing en
professionalisering on the job. In het personeelsplan is onderbouwd op welke locaties de hbo’ers (al
dan niet in opleiding, of ingezet als coach) worden ingezet.
In het personeelsplan is per gesubsidieerde groep de beschikbare formatie gespecificeerd voor niet
groepsgebonden taken.

9.

De houder houdt met betrekking tot iedere groep waarvoor subsidie wordt verleend een functiemix in
stand.
Dit kan op meerdere manieren gerealiseerd worden:
a. hbo’er als pedagogisch medewerker op de groep krijgen en/of behouden;
b. indien er geen hbo’er als pedagogisch medewerker op de groep staat:
i. hbo-er als coach/video-interactiebegeleider, in te zetten op meerdere groepen voor gemiddeld
vier uur per groep per week, of;
ii. faciliteren dat de pedagogisch medewerker een opleiding volgt op hbo-niveau.
Opbrengstgericht werken (kwaliteitseis 10)

10. Locaties waarvoor subsidie is verleend, werken continu en aantoonbaar aan de verbetering van
opbrengstgericht werken. Ambities op kind-, groeps-, locatie- en organisatieniveau worden
geformuleerd. Ontwikkelingsresultaten op kind- en groepsniveau worden geëvalueerd. De werkwijze
en ambities worden zo nodig bijgesteld op basis van de ontwikkelingsresultaten.
Domeinen en frequentie van de observaties (kwaliteitseis 11)
11. In gesubsidieerde groepen zijn op individueel kindniveau op basis van de eerste observaties smart
streefdoelen geformuleerd op de domeinen taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling, met het
oog op de overgang naar het basisonderwijs. Op grond hiervan worden streefdoelen op
groepsniveau geformuleerd. De streefdoelen op kind- en groepsniveau worden ten minste ieder
kalenderjaar geëvalueerd.
Observatiesysteem (kwaliteitseis 12)
12. Iedere groep waarvoor subsidie wordt verleend werkt met een observatiesysteem, dat zodanig is
ingericht (dit zijn systeemeisen):
a) dat het de beroepskrachten inzicht kan geven in de ontwikkelresultaten van
kinderen in hun voortgang en ontwikkeling, op ten minste de domeinen sociaal-emotioneel,
taal/geletterdheid en rekenen, volgens de SLO-doelen 12;
b) dat het de locatieverantwoordelijke inzicht kan geven in de ontwikkelresultaten van kinderen
in hun voortgang en ontwikkeling, op ten minste de domeinen sociaal-emotioneel,
taal/geletterdheid en rekenen, volgens de SLO-doelen.

Frequentie van de observaties (kwaliteitseis 13)
13. In iedere groep waarvoor subsidie is verleend:
a) vinden binnen drie maanden na binnenkomst op de voorschool de eerste observaties en
registratie plaats bij alle kinderen;
b) vindt minimaal één tussentijdse observaties en registratie plaats bij alle kinderen. Deze
vervalt bij instroom na het 3e levensjaar.
c) vinden bij uitstroom naar het basisonderwijs (3 jaar en 9 maanden) de observaties en
registratie plaats bij alle kinderen;

12
BOSOS, Cito jonge kind, Doen Praten en Bewegen / Zo doe/praat/beweeg ik, HOREB, KOR, Kototaal, KIJK!, Peuterestafette, Pravoo, Ontwikkelingsvolgmodel OVM)
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Domeinen van de observaties (kwaliteitseis 14)
14. In een groep waarvoor subsidie is verleend worden doelgroepkinderen geobserveerd en
geregistreerd op ten minste de domeinen sociaal-emotioneel, taal/geletterdheid en rekenen, volgens
de SLO-doelen. Niet-doelgroepkinderen in die groep worden geobserveerd en geregistreerd op de
domeinen sociaal-emotioneel (of welzijn en betrokkenheid) en taal.
Implementatieperiode van het observatiesysteem voor nieuwe ve-groepen
15. De houder die voor het eerst ve-subsidie ontvangt, heeft maximaal 2 jaar de tijd om te voldoen aan
de subsidiecriteria voor wat betreft het gebruik van een observatiesysteem, zoals hierboven bepaald
is. De houder formuleert voor wat betreft die punten een implementatieplan, welk plan ter
beoordeling van de subsidiegever bij de subsidieaanvraag wordt gevoegd.

Doorgaande leerlijn (kwaliteitseis 16) TEKST 16 en 17 moeten nog worden afgestemd.
16. De locatieverantwoordelijke kan per kinderdagverblijf waarvoor subsidie is aangevraagd aan de
gemeente op schrift gestelde samenwerkingsafspraken met één of meerdere basisscholen
overleggen. Minimaal zijn afspraken opgenomen met betrekking tot een doorgaande leerlijn en
afstemming omtrent interne begeleiding en zorg.
Indien er sprake is van omstandigheden waardoor dit beperkt of niet mogelijk is, wordt dit bij de
subsidieaanvraag toegelicht.
17. De houder van een kinderdagverblijf met een locatie met een uitstroom van meer dan 5 kinderen
naar dezelfde basisschool maakt met deze basisscholen afspraken over tenminste het vve-beleid en
het wennen van kinderen aan de school.
Zorg (kwaliteitseis 17)
18. Ten aanzien van ieder kind dat vanuit een ve-gesubsidieerde groep naar de basisschool gaat, wordt
bij de overdracht het 'Overdrachtsdocument Rotterdam VVE-PO' gebruikt. Indien het kind zorg
behoeft, is er altijd sprake van een mondelinge (persoonlijk of telefonisch) overdracht van
kindgegevens, voor zover de basisschool daaraan meewerkt. De houder draagt ontwikkelinformatie
voor alle kinderen over aan school via het Overdrachtsdocument Rotterdam VVE-PO.
Gegevenslevering en subsidie aanvraag
19. Houders die subsidie ontvangen werken mee aan het leveren van observatie-, toets- en andere
onderzoeksgegevens met betrekking tot kinderen, ten einde te komen tot geanonimiseerde inzichten
over de ontwikkelings- en leerresultaten die met de kinderen worden bereikt, indien gewenst op
locatie-, instellings- en gebiedsniveau.
20. Houders die subsidie ontvangen werken mee aan onderzoek of informatieverzameling anderszins
m.b.t. de plaatsing van kinderen, de wachtlijsten en de kwaliteit van de uitvoering van vve.
21. Houders die subsidie aanvragen specificeren in hun subsidie aanvraag hoe en aan welke aanzetten
tot kwaliteitsontwikkeling, zoals omschreven in de notitie 'Rotterdamse kwaliteit in voorschoolse
voorzieningen. Kwaliteitskader voorschoolse educatie', zij bovendien uitvoering geven.
22. Houders die subsidie aanvragen verklaren in de aanvraag te voldoen of te kunnen voldoen aan
bovenstaande kwaliteitscriteria. Houders lichten in hun aanvraag de kwaliteitscriteria toe, waaraan zij
niet of niet volledig kunnen voldoen.
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Bijlage 2 Procedure voor bepaling van de ouderbijdrage, bedoeld in artikel 11,
veertiende lid, van de Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2020.
A
De houder toetst bij de intake of de ouder in het bezit is van een beschikking waaruit
blijkt dat de ouder gebruik maakt van schuldsanering op grond van:
-

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; of,

-

De Wet schuldsanering natuurlijke personen.

De houder brengt voor deelname van de peuter aan het ve-programma peuteropvang
dan wel het ve-programma dagopvang geen ouderbijdrage in rekening bij de ouder die
beschikt over de bovengenoemde beschikking.
De houder registreert de ouder met de indicatie doelgroep Gelijke kansen.

B
De houder brengt voor deelname van de peuter aan het ve-programma peuteropvang
dan wel het ve-programma dagopvang een ouderbijdrage in rekening bij de ouder.
De houder toetst bij de intake of de ouder wel of geen recht heeft op
kinderopvangtoeslag.

1. Ouders die bevestigen dat zij recht hebben op kinderopvangtoeslag.
a. de houder factureert de bruto kosten voor het aantal in rekening gebrachte
uren voor het ve-programma peuteropvang dan wel het ve-programma
dagopvang aan de ouder die recht heeft op kinderopvangtoeslag. De
uurprijs voor deze uren is het maximum uurtarief voor de kinderdagopvang
van € 8,17 volgens het geldende Besluit kinderopvangtoeslag.
2. Ouders die bevestigen dat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
De houder bepaalt de inkomensafhankelijke ouderbijdrage op basis van de volgende
gegevens:
a. het verzamelinkomen, dat wil zeggen het totaal van het inkomen uit werk en
woning (box 1), het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en het belastbare
inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van de beide ouders/verzorgers van
het kind;
b. het aantal uren deelname aan het ve-programma peuteropvang dan wel
het ve-programma kinderdagopvang;
c.

het uurtarief bij de inkomenscategorie uit bijlage 3 waartoe het

Pagina 31 van 41

verzamelinkomen bedoeld onder a behoort.
De procedure voor de houder om het verzamelinkomen te bepalen van de ouder die
bevestigt geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag is als volgt.

1. De houder verzoekt aan de ouder gegevens te verstrekken over de hoogte van het
verzamelinkomen op basis van:
a. de meest recente aanslag inkomstenbelasting (meestal t-2);
b. indien de meest recente aanslag inkomstenbelasting niet kan worden
overlegd, een inkomensverklaring afgegeven door de Belastingdienst over
het meest recente jaar (meestal t-2). Als er twee ouders/verzorgers zijn,
dan moet voor beiden een inkomensverklaring van de Belastingdienst
worden overlegd;
c.

als er sprake is van een recente inkomensdaling waardoor de inkomsten
lager zijn dan zou blijken uit de aanslag inkomstenbelasting of een
inkomensverklaring afgegeven door de Belastingdienst omdat deze
gebaseerd zijn op het inkomen in t-2 dan kan het verzamelinkomen
worden bepaald op basis van een uitkeringsspecificatie die op de datum
van het opmaken van het contract voor plaatsing niet ouder is dan twee
maanden. Het verzamelinkomen is dan het bruto jaarinkomen. Als het een
maandspecificatie betreft wordt het bruto maandbedrag met twaalf
vermenigvuldigd om de hoogte van het bruto jaarinkomen te bepalen;

d. het verzamelinkomen wordt eenmalig bepaald bij het opmaken van het
contract voor plaatsing voor de gehele contractperiode en wordt alleen
herzien bij een nieuwe plaatsing van een kind uit het gezin;
e. de documenten die de ouder aan de houder ter inzage geeft voor het
bepalen van de hoogte van het verzamelinkomen worden niet door de
houder bewaard.
2. In de overeenkomst die de houder met de ouder sluit voor deelname aan het veprogramma verklaart de ouder:
a. dat de gegevens over het verzamelinkomen naar waarheid zijn verstrekt;
b. dat maar één maal gebruik wordt gemaakt van gratis uren voor
doelgroeppeuters, voor zover dat op de ouder van toepassing is.
3. De houder gaat voor de bepaling van de hoogte van de inkomensafhankelijke
ouderbijdrage uit van het hoogste verzamelinkomen in de

Pagina 32 van 41

kinderopvangtoeslagtabel als de ouders geen inkomensgegevens overleggen aan
de houder.
De houder kan de peuter uit het ve-programma uitschrijven conform de
incassoprocedure van de houder als de ouder de ouderbijdrage niet betaalt. Een
peuter wordt uitgeschreven bij een betalingsachterstand van maximaal drie maanden,
tenzij er sprake is van een uitzondering als bedoeld in artikel 11, negende lid. Uitschrijving
van de peuter laat onverlet dat de ouder de niet betaalde ouderbijdrage verschuldigd
blijft.
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Bijlage 3 Tabel ouderbijdragen voor ouders zonder recht op
kinderopvangtoeslag, bedoeld in artikel 11, veertiende lid, onderdeel c, van de
Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2020.

BIJLAGE 3: Ouderbijdragetabel 2020

Dit gaan ouders betalen met ingang van 1 januari 2020

(gezamenlijk) inkomen* ouder(s)

Lager dan
€
25.189,00
€
26.513,00
€
27.837,00
€
29.157,00
€
30.582,00
€
32.005,00
€
33.431,00
€
34.854,00
€
36.281,00
€
37.705,00
€
39.162,00
€
40.623,00
€
42.083,00
€
43.543,00
€
45.005,00
€
46.466,00
€
47.925,00
€
49.386,00
€
50.982,00
€
54.111,00
€
57.239,00
€
60.369,00
€
63.500,00
€
66.628,00
€
69.759,00
€
72.888,00
€
76.017,00
€
79.149,00
€
82.277,00
€
85.409,00
€
88.538,00
€
91.666,00
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

25.188,00
26.512,00
27.836,00
29.156,00
30.581,00
32.004,00
33.430,00
34.853,00
36.280,00
37.704,00
39.161,00
40.622,00
42.082,00
43.542,00
45.004,00
46.465,00
47.924,00
49.385,00
50.981,00
54.110,00
57.238,00
60.368,00
63.499,00
66.627,00
69.758,00
72.887,00
76.016,00
79.148,00
82.276,00
85.408,00
88.537,00
91.665,00
94.795,00

ouderbijdrage per
uur eerste kind

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,33
0,36
0,45
0,53
0,60
0,65
0,74
0,78
0,84
0,91
0,96
1,02
1,08
1,14
1,21
1,25
1,32
1,36
1,44
1,56
1,63
1,72
1,90
2,08
2,26
2,46
2,65
2,83
3,01
3,19
3,40
3,58
3,76

ouderbijdrage per
uur tweede en
volgend kind

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,33
0,35
0,37
0,38
0,40
0,41
0,42
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,47
0,52
0,56
0,58
0,64
0,68
0,72
0,78
0,82
0,85
0,87
0,93
0,96

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

94.796,00
97.988,00
101.193,00
104.398,00
107.603,00
110.806,00
114.012,00
117.219,00
120.424,00
123.626,00
126.832,00
130.038,00
133.242,00
136.447,00
139.651,00
142.857,00
146.065,00
149.267,00
152.473,00
155.676,00
158.883,00
162.089,00
165.293,00
168.498,00
171.700,00
174.907,00
178.111,00
181.318,00
184.523,00
187.727,00
190.933,00
194.136,00

€
97.987,00
€
101.192,00
€
104.397,00
€
107.602,00
€
110.805,00
€
114.011,00
€
117.218,00
€
120.423,00
€
123.625,00
€
126.831,00
€
130.037,00
€
133.241,00
€
136.446,00
€
139.650,00
€
142.856,00
€
146.064,00
€
149.266,00
€
152.472,00
€
155.675,00
€
158.882,00
€
162.088,00
€
165.292,00
€
168.497,00
€
171.699,00
€
174.906,00
€
178.110,00
€
181.317,00
€
184.522,00
€
187.726,00
€
190.932,00
€
194.135,00
en hoger

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,95
4,12
4,29
4,46
4,63
4,79
4,94
5,10
5,25
5,38
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45
5,45

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,00
1,06
1,10
1,14
1,16
1,22
1,27
1,30
1,35
1,37
1,43
1,48
1,56
1,58
1,65
1,72
1,77
1,85
1,89
1,94
2,00
2,06
2,14
2,18
2,24
2,30
2,36
2,41
2,47
2,53
2,57
2,65

* aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend door ouders die recht hebben
op kinderopvangtoeslag, omdat de vaststelling van de ouderbijdrage van ouders die
geen recht hebben op kinderopvangtoeslag uitgaat van het zogenaamde
verzamelinkomen, terwijl de Belastingdienst voor de berekening van de
kinderopvangtoeslag uitgaat van het toetsingsinkomen.
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Bijlage 4 Tussenrapportages, bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling
voorschoolse educatie Rotterdam 2020.
In artikel 12 van de Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2020 is bepaald dat de
houder tussenrapportages aan het college levert waarin de prognoses gedaan bij de aanvraag
van de subsidie worden afgezet tegen de werkelijke realisatie.
A. Twee tussenrapportages.
Voor de twee tussenrapportages ontvangt de houder twee documenten:
1. Excel-formulier: hierin zijn de prognoses van de subsidieaanvraag 2020 opgenomen.
Naast de prognoses is een tabel opgenomen waar de houder de werkelijke realisatie
tot het moment van rapporteren kan invullen. De houder ontvangt tevens een
toelichting op het Excel-formulier.
2. Word-document: hierin kan de houder een toelichting geven op de realisatiecijfers en
eventuele wachtlijstgegevens.
Voor de vaststelling van de werkelijke realisatie van de aantallen kinderen wordt voor de twee
tussenrapportages gebruik gemaakt van de volgende telweken:
•

de week van 30 maart 2020 t/m 3 april 2020

•

de week van 28 september 2020 t/m 2 oktober 2020

De week van 28 september 2020 t/m 2 oktober 2020 is ook de week waarover de houder
gegevens aan Onderzoek en Business Intelligence (OBI) levert op individueel kindniveau (zie
hierna).
De houder wordt verzocht beide documenten volledig in te vullen en deze uiterlijk 17 april
2020 (1e tussenrapportage) en 16 oktober 2020 (2e tussenrapportage) per e-mail naar de
instellingscontactpersoon van de gemeente te sturen.

B. Gegevenslevering 2020 aan OBI
Houders die een ve-programma uitvoeren met subsidie van de gemeente Rotterdam werken
mee aan het opstellen van de Feitenkaart vve door OBI. De houders ontvangen van OBI
formulieren om de gevraagde gegevens te leveren. Voor het kalenderjaar 2020 worden de
gegevens door OBI gevraagd over de week van 28 september 2020 t/m 2 oktober 2020.
De houder wordt verzocht de formulieren volledig in te vullen en deze uiterlijk 16 oktober 2020
aan OBI te retourneren volgens de procedure die OBI bekend zal maken.
Wanneer in Rotterdam een registratiesysteem voor voorschoolse educatie is ingevoerd,
verstrekken houders de benodigde gegevens via dit systeem ter vervanging van de
gegevensvraag door OBI.
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Bijlage 5 Accountantscontrole, bedoeld in artikel 18 van de Subsidieregeling
voorschoolse educatie Rotterdam 2019.
Voor de verantwoording van de subsidie gelden de voorwaarden zoals opgenomen in de
verleningsbeschikking, in de Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2019 en in de
Subsidieverordening Rotterdam 2014 en het bijbehorende Subsidieprotocol.
Bij aanvraag van de subsidie heeft de houder in het Excel-aanvraagformulier prognoses
gegeven voor de uit te voeren activiteiten. Bij de verantwoording vermeldt de houder de
werkelijke realisatie van de uitgevoerde activiteiten in het Excel-verantwoordingsformulier.
Bij verleende subsidiebedragen vanaf € 50.000,00 overlegt de houder bij het Excelverantwoordingsformulier een assurance-rapport (met beperkte of redelijke mate van
zekerheid afhankelijk van de hoogte van het verleende subsidiebedrag (artikel 16 en 17)) van
een onafhankelijk accountant. De accountant waarmerkt het Excel-verantwoordingsformulier.
In overleg met houders is per onderwerp van de verantwoording dat door de accountant moet
worden gecontroleerd een toelichting en een werkwijze voor de accountant opgesteld. De
onderwerpen voor verantwoording zijn voor peuteropvang en kinderdagopvang niet altijd
gelijk. Het Excel-verantwoordingsformulier vermeldt of er sprake is van peuteropvang (POV) of
kinderdagopvang (KDV). Onderstaand schema vermeldt per onderwerp of de
accountantscontrole geldt voor POV, KDV of voor beide categorieën.

1a

TOELICHTING VOOR DE ACCOUNTANT
Onderwerp verantwoording. Voor POV en KDV.
De houder die voorschoolse educatie uitvoert met subsidie van de gemeente
Rotterdam registreert van elke peuter die gebruik maakt van de voorschoolse educatie:
naam, geboortedatum, adres, woonplaats, aanmeldingsdatum, eerste bezoekdatum en
laatste bezoekdatum (indien van toepassing) en of het een doelgroeppeuter met de
indicatie Extra spelen en leren of een doelgroeppeuter met de indicatie Gelijke kansen
betreft.

1b

Toelichting en werkwijze accountantscontrole. Voor POV en KDV.
De accountant controleert of de registratie aanwezig is bij de houder.

2a

Onderwerp verantwoording. Voor POV en KDV.
De houder vermeldt in het Excel-verantwoordingsformulier het aantal peuters aan wie
gedurende de subsidieperiode in twee telweken voorschoolse educatie is aangeboden.
Voor de verantwoording over het kalenderjaar 2020 gelden de volgende twee
telweken:
•
de week van 30 maart 2020 t/m 3 april 2020
•

de week van 28 september 2020 t/m 2 oktober 2020

Er wordt onderscheid gemaakt tussen niet-doelgroeppeuters, doelgroeppeuters met de
indicatie Extra spelen en leren en doelgroeppeuters met de indicatie Gelijke kansen.
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2b

Toelichting en werkwijze accountantscontrole. Voor POV en KDV.
De accountant controleert of de aantallen peuters zoals opgenomen in het Excelverantwoordingsformulier overeenkomen met de aantallen ingeschreven peuters in de
administratie van de houder en of voor doelgroeppeuters met indicatie Extra spelen en
leren en voor doelgroeppeuters met indicatie Gelijke kansen de doelgroepindicatie
aanwezig is.

3a

Onderwerp verantwoording. Voor POV en KDV.
De houder vermeldt in het Excel-verantwoordingsformulier het aantal weken dat de
voorschoolse educatie gedurende de subsidieperiode van 1 januari 2020 tot en met 31
december 2020 is aangeboden.

3b

Toelichting en werkwijze accountantscontrole. Voor POV en KDV.
De accountant controleert of het aantal weken dat voorschoolse educatie is
aangeboden zoals vermeld in het Excel-verantwoordingsformulier juist is.

4a

Onderwerp verantwoording. Voor POV en KDV.
De houder vermeldt in het Excel-verantwoordingsformulier het aantal peuters aan wie
gedurende de subsidieperiode voorschoolse educatie is aangeboden en van wie de
ouders hebben bevestigd geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag. Deze ouders
betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor het ve-programma peuteropvang
(POV) of voor het ve-programma dagopvang (KDV).

4b

Toelichting en werkwijze accountantscontrole. Voor POV en KDV.
De accountant controleert of voor peuters van wie de ouders hebben bevestigd geen
recht te hebben op kinderopvangtoeslag een inkomensafhankelijke ouderbijdrage is
gefactureerd aan de ouders.

5a

Onderwerp verantwoording. Alleen voor POV.
De houder vermeldt in het Excel-verantwoordingsformulier de gefactureerde en de
geïnde ouderbijdragen voor het ve-programma peuteropvang over het kalenderjaar
2020 en over de voorgaande subsidieperiode voor zover niet opgenomen in de
verantwoording over 2019. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ouderbijdragen
van ouders met recht op kinderopvangtoeslag en ouderbijdragen van ouders die
hebben bevestigd dat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

5b

Toelichting en werkwijze accountantscontrole. Alleen voor POV.
De accountant controleert of de totalen van de gefactureerde en de geïnde
ouderbijdragen zoals vermeld in het Excel-verantwoordingsformulier overeenkomen
met de administratie van de houder.
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6a

Onderwerp verantwoording. Alleen voor KDV.

6b

De houder vermeldt in het Excel-verantwoordingsformulier voor het kalenderjaar 2020:
- het aantal doelgroeppeuters met indicatie Extra spelen en leren aan wie
gratis uren zijn aangeboden;
- het aantal doelgroeppeuters met indicatie Gelijke kansen aan wie gratis
uren zijn aangeboden;
- het aantal gratis uren dat is aangeboden aan de doelgroeppeuters.
Toelichting en werkwijze accountantscontrole. Alleen voor KDV.
De accountant controleert:
- het aantal doelgroeppeuters aan wie gratis uren zijn aangeboden zoals
vermeld in het Excel-verantwoordingsformulier overeenkomt met de
administratie van de houder;
- of voor doelgroeppeuters met indicatie Extra spelen en leren aan wie gratis
uren zijn aangeboden de CJG-doelgroepindicatie aanwezig en
geregistreerd is in de administratie van de houder;
- of voor doelgroeppeuters met indicatie Gelijke kansen aan wie gratis uren
zijn aangeboden de doelgroepindicatie geregistreerd is in de administratie
van de houder;
- of het aantal gratis uren dat is aangeboden aan de doelgroeppeuters zoals
vermeld in het Excel-verantwoordingsformulier overeenkomt met de
administratie van de houder.

7a

Onderwerp verantwoording. Alleen voor KDV.

7b

De houder vermeldt in het Excel-verantwoordingsformulier voor het kalenderjaar 2020:
- het aantal gefactureerde uren waarvoor subsidie wordt gevraagd voor het
verschil tussen het maximale uurtarief van € 8,17 en de
inkomensafhankelijke ouderbijdrage per uur van ouders die bevestigd
hebben geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag;
- het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd voor het verschil tussen het
maximale uurtarief van € 8,17 en de inkomensafhankelijke ouderbijdragen,
conform de tabel ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2020, van ouders die
bevestigd hebben geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag.
Toelichting en werkwijze accountantscontrole. Alleen voor KDV.
De accountant controleert:
- of het aantal gefactureerde uren waarvoor subsidie wordt gevraagd zoals
vermeld in het Excel-verantwoordingsformulier overeenkomt met het
aantal uren dat aan ouders is gefactureerd;
- of het bedrag waarvoor subsidie wordt gevraagd zoals vermeld in het
Excel-verantwoordingsformulier overeenkomt met het verschil tussen het
maximale uurtarief van € 8,17 en de gefactureerde inkomensafhankelijke
ouderbijdragen.
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Bijlage 6: Rotterdam Lekker Fit!, bedoeld in de toelichting op artikel 3 van de
Subsidieregeling voorschoolse educatie Rotterdam 2019.
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat kinderen in Rotterdam gezond opgroeien.
Kinderen die van jongs af aan gezonde voedings- en bewegingsgewoonten aanleren, blijven in
de toekomst vaak gezonder. Bovendien blijkt uit onderzoek dat bewegen positieve effecten
heeft op de taalontwikkeling en de motoriek van peuters. Daarom is de gemeente Rotterdam
in 2005 gestart met Rotterdam Lekker Fit!
Rotterdam Lekker Fit! is een gemeentelijk programma, waarbij de gemeente met verschillende
landelijke en lokale partners samenwerkt om een gezonde leefstijl te bevorderen onder de
Rotterdamse jeugd. Een onderdeel van dit programma is de Lekker Fit! aanpak op
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Dit programma is ontwikkeld samen met enkele
kinderopvangorganisaties en kan daardoor goed geïntegreerd worden in het dagprogramma.
Gedurende het programma gaat een locatie aan de slag met Lekker Fit! bewegen, water
drinken, groente eten, verantwoord trakteren en ouderbetrokkenheid.
De selectie van de Lekker Fit! locaties vindt plaats op basis van prioriteit. Aan de hand van de
overgewichtcijfers onder Rotterdamse peuters zijn zogenaamde prioriteitswijken aangewezen.
Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen die te maken hebben met overgewicht onder de
doelgroep hebben prioriteit voor deelname aan het programma.
De deelnemende locaties ontvangen, via de directie Sport & Cultuur van de gemeente
Rotterdam, een subsidie in natura in de vorm van materialen en begeleiding bij de uitvoering.
Locaties kunnen trainingen op het gebied van voeding en bewegen, ter bevordering van de
deskundigheid van hun pedagogisch medewerkers, meenemen in hun opleidingsplan.
Verantwoording verloopt via Rotterdam Lekker Fit!
Met de kinderopvangorganisaties worden apart afspraken gemaakt over:
- Voedingsbeleid volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum
- Dagelijks aanbod van gestructureerde beweegactiviteiten in de groep
- Voorlichting over gezond eten en voldoende bewegen aan ouders
- Bijscholing van pedagogisch medewerkers op het gebied van voeding en
bewegen
Kijk voor meer informatie op www.rotterdamlekkerfit.nl. Voor vragen of deelname kunnen
locaties terecht bij Jarle Lourens, projectleider Lekker Fit! 0-4 jaar via
info@rotterdamlekkerfit.nl.
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Bijlage 7: Kalender voor aanvraag en verantwoording van subsidie voor voorschoolse educatie gemeente Rotterdam 2020.
Maand

Jaar

Wie

Actie

Toelichting

26 september

2019

Gemeente

Vaststelling Subsidieregeling voorschoolse educatie
Rotterdam 2020 in de Sectorkamer Jonge Kind.
Daarna formele vaststelling door college van B&W
van de gemeente Rotterdam.

De Subsidieregeling ve 2020 is het instrument van de
gemeente om financiële middelen beschikbaar te kunnen
stellen voor ve en de subsidievoorwaarden daarvoor bekend
te maken.

Uiterlijk 30
september

2019

Houder

Indienen aanvraag subsidie ve 2020.

Informatie over de wijze van aanvragen is opgenomen in de
Subsidieregeling ve 2020 en de aanvraagformulieren.

Uiterlijk 1 december 2019

Gemeente

Versturen subsidieverlening ve 2020.

De gemeente streeft naar verzending van de verlening binnen
8 weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan met
maximaal 12 weken worden verlengd.

Uiterlijk 17 april

2020

Houder

Aanleveren 1e tussenrapportage over de prognoses
van de subsidieverlening ve 2020.

De prognoses bij aanvraag van de subsidie worden afgezet
tegen de werkelijke realisatie.

Uiterlijk 16 oktober

2020

Houder

Aanleveren van gegevens voor de OBI-monitor.

Uiterlijk 16 oktober

2020

Houder

Aanleveren 2e tussenrapportage over de prognoses
van de subsidieverlening ve 2020.

De prognoses bij aanvraag van de subsidie worden afgezet
tegen de werkelijke realisatie.

Uiterlijk 31 maart

2021

Houder

Indienen verantwoording van de subsidie ve 2020.

Informatie over de wijze van verantwoorden is opgenomen in
de Subsidieregeling ve 2020.

Uiterlijk 1 juni

2021

Gemeente

Vaststellen van de subsidie ve 2020.

De gemeente streeft naar verzending van de vaststelling
binnen 8 weken na ontvangst van de verantwoording. Deze
termijn kan met maximaal 12 weken worden verlengd.

Laatste wijzigingsdatum van Kalender: 01-07-2019
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1. Inleiding
Taal speelt een essentiële rol in het dagelijkse leven. Waar je ook bent, je komt taal tegen.
Taal is het “voertuig” om kennis en vaardigheden te verwerven en ontwikkelen. Een goede beheersing
van de taal is daarmee van grote invloed op het schoolsucces en de kansen van kinderen in de
samenleving.
Het taalbeleidsplan van de Cornelis Musiusschool is bedoeld om de inhoud en de organisatie van het
gegeven taalonderwijs te beschrijven en te verbeteren.
Het schrijven van dit taalbeleidsplan is daarmee geen doel op zich, maar een middel om te bouwen aan
sterk en effectief taalleesonderwijs.
In het eerste gedeelte van dit taalbeleidsplan (hoofdstuk 2 t/m 4) komen de visie van de Cornelis
Musiusschool ten aanzien van het taalonderwijs, informatie over het schoolprofiel en een uitgebreide
beschrijving van het huidige taalaanbod op de Cornelis Musiusschool aan bod.
In de tweede helft van het plan (hoofdstuk 5 t/m 8) is informatie te vinden over de opbrengsten van het
taalonderwijs, de sterke punten en verbeterpunten t.a.v. het taalaanbod en een plan van aanpak om aan
kwaliteitsverbetering van het taalonderwijs te blijven werken.
Het taalbeleidsplan is opgesteld door de werkgroep taal, in samenspraak met het gehele schoolteam. Het
taalbeleidsplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school.
Juni 2017
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2. Onderwijsvisie en doelstellingen
De Cornelis Musiusschool heeft een diverse en “taalrijke” populatie met Nederlandstalige, tweetalige en
anderstalige leerlingen, met taalsterke en taalarmere leerlingen. Alle leerlingen zijn hun taalvaardigheid
aan het ontwikkelen. Alle leerlingen zijn bezig om kennis en inzicht in de wereld om hen heen op te doen.
Taal is hierbij het middel om te denken en te leren.
De Cornelis Musius is een school waarin de taalontwikkeling een centrale plaats inneemt. De
taalvaardigheid van de leerlingen vormt de basis om bij alle vakgebieden een goede ontwikkeling door te
maken. Taalontwikkeling is een sociaal proces, waarbij leerlingen door intensieve, betekenisvolle sociale
interactie met en van elkaar en de groepsleerkracht leren.
De Cornelis Musius wil een taalrijke school zijn. Het taalaanbod krijgt vorm door het creëren van een
betekenisvolle en taalrijke leeromgeving, intensieve interactie, effectieve instructie en begeleiding die
aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen die op verschillende taalniveaus functioneren.

2.1 Onderwijsvisie
Op de Cornelis Musiusschool wordt er in alle groepen ontwikkelingsgericht gewerkt aan thema’s die
aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
Vanaf groep 3 t/m 8 wordt er gedurende het ochtendprogramma structureel gewerkt aan de
basisvaardigheden rekenen, taal en lezen aan de hand van moderne onderwijsmethoden, het effectieve
directe instructiemodel en handelingsgericht werken.
Leerlingen worden aangemoedigd om de aangeleerde basisvaardigheden tijdens het thematisch werken
in betekenisvolle situaties toe te passen en verder te ontwikkelen.
Bij het samenstellen en uitvoeren van het taalaanbod hecht de Cornelis Musiusschool waarde aan:
 Sociaal leren
Er is sprake van sociaal leren als leerlingen actief met elkaar samenwerken. Zij leren dan in
interactie met elkaar en in interactie met de groepsleerkracht. Op de Cornelis Musiusschool
worden leerlingen aangemoedigd met en van elkaar te leren door het gebruik van coöperatieve
werkvormen. Deze werkvormen worden zowel tijdens de instructiefase van de methodegebonden
lessen als tijdens het thematisch werken toegepast. Door het gebruik van coöperatieve
werkvormen is er sprake van intensieve en hoogwaardige interactie; leerlingen worden
aangemoedigd hun taalvaardigheden toe te passen en te verrijken in functionele situaties.
Bij sociaal leren fungeert de groepsleerkracht als taalmodel en inspirator. Bijvoorbeeld door het
geven van lees- en schrijfvoorbeelden, interactief voorlezen, hardop denken of het “modelen” van
strategieën. De groepsleerkracht is daarnaast een coach en organisator, die de leerlingen
blootstelt aan verschillende werkvormen waar zij met elkaar en met de groepsleerkracht
communiceren.
 Betekenisvol leren
Op de Cornelis Musiusschool worden leerlingen aangemoedigd om taal te doen en te beleven.
Binnen het onderwijsaanbod komen leerlingen zoveel mogelijk in aanraking met “echte” situaties,
die functioneel zijn en die aansluiten bij hun belevingswereld. Dit gebeurt tijdens de taallessen en
activiteiten, maar met name ook door het gebruik van de thema’s die schoolbreed worden
ingezet. Een thema vormt het “anker” voor betekenisvolle taalactiviteiten en
woordenschatuitbreiding. De thema’s raken en boeien de leerlingen en dagen hen uit. Een thema
4

Cornelis Musiusschool – Taalbeleidsplan 2017-2018
biedt vragen en onopgeloste problemen, die leerlingen aanzetten tot het doen van onderzoek. Dit
leidt tot vele mogelijkheden om taal op een functionele manier te gebruiken (bronnenonderzoek,
samenvatten, interviewen, presenteren etc.)
Voor betekenisvol leren is een taalrijke leeromgeving van groot belang. De klaslokalen worden
betekenisvol, gericht op het thema ingericht (zie ook hoofdstuk 4.5).
 Doelgericht, handelingsgericht en opbrengstgericht werken
Op de Cornelis Musiusschool wordt planmatig gewerkt aan de ontwikkeling van diverse
taalvaardigheden. In groep 1/2 wordt gewerkt met een thematisch groepsplan; een schakel
tussen thema-inhouden en de tussendoelen taal. Door het werken met het thematisch groepsplan
vindt afstemming van het onderwijsaanbod plaats op grond van de onderwijsbehoeften van de
leerlingen in de groep.
Vanaf groep 3 wordt er met betrekking tot de technische leesvaardigheid, spellingvaardigheid en
in de bovenbouw begrijpend lezen, gedurende het ochtendprogramma handelings- en
opbrengstgericht gewerkt aan de hand van groepsplannen. Door het toepassen van het effectieve
directe instructiemodel, differentiatie in het taalaanbod en het in toenemende mate werken met
persoonlijke doelstellingen wordt het taalaanbod zo optimaal mogelijk afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 Woordenschatontwikkeling
De woordenschat van een leerling, is de grootste voorspeller van schoolsucces. De Cornelis
Musiusschool hecht waarde aan een doorgaande lijn m.b.t. structurele woordenschatuitbreiding
van groep 1 t/m 8 en de planmatige begeleiding van leerlingen met een taalachterstand. Hierbij
is aandacht voor schooltaal, de kennis van begrippen die noodzakelijk zijn om het
onderwijsaanbod in allerlei vakgebieden te volgen, van essentieel belang.

2.2 Doelstellingen
Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool heeft als doel de leerling voor het einde van de
basisschoolperiode zelfredzaam te maken in de maatschappij en zo optimaal mogelijk voor te bereiden op
een passende vorm van voortgezet onderwijs.
Hierbij wordende volgende criteria aangehouden:
 De leerling heeft zowel mondeling als schriftelijk een bij hem/ haar passend taalniveau bereikt en
is in staat taal te gebruiken voor functionele, sociale en creatieve doeleinden.
 De leerling heeft een voldoende niveau van functionele geletterdheid verworven. Dat wil
zeggen dat de leerling in staat is geschreven taal te hanteren in voorkomende maatschappelijke
situaties
 De leerling behaalt het referentieniveau, dat aansluit bij zijn geplande uitstroombestemming
naar het voortgezet onderwijs (1F voor het VMBO, 2F voor HAVO/VWO)
 Ook voor leerlingen die met een taalachterstand de school zijn ingestroomd, vormt de
taalvaardigheid geen belemmering meer om succesvol deel te nemen aan een vervolgopleiding die
bij de capaciteiten van de leerling past.
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3 Schoolprofiel
3.1 Algemeen
De Cornelis Musiusschool staat in De Wippolder, een gemêleerde wijk aan de rand van de binnenstad van
gemeente Delft. De wijk bestaat zowel uit sociale woningbouw als uit huur- en koopwoningen. De wijk is
van oudsher “een volksbuurt”. Gedurende de laatste jaren zijn er echter steeds meer mensen met
verschillende culturele achtergronden in de wijk komen wonen. Ook zijn er nieuwe huizen gebouwd en
nog steeds in aanbouw, waardoor er nieuwe gezinnen met jonge kinderen in de omgeving van de school
komen wonen.
De school wil een onderwijsaanbod bieden dat aansluit bij de diversiteit van de leerlingenpopulatie van de
wijk, zodat iedereen in en om de wijk zich thuis kan voelen op de school in de buurt. Dit houdt in dat er
ook op het gebied van taal een rijk onderwijsaanbod geboden wordt. Een aanbod dat uitdaging biedt aan
zowel Nederlandstalige als anderstalige leerlingen en aan leerlingen met een taalrijkere en taalarmere
achtergrond.

3.2 De leerlingenpopulatie (oktober 2016)
Jaarlijks in oktober wordt er een analyse van de leerlingenpopulatie van de Cornelis Musiusschool
gemaakt. Met name de volgende gegevens uit deze analyse zijn relevant voor het taalbeleid van de
school. Voor een volledig beeld van de leerlingenpopulatie zie ook de analyse leerlingenpopulatie 2016 op
de website van de school.


Leerlingen met extra gewicht:
groep/ gewicht

0

0.3

1.2

1-2 A

12

4

4

1-2 B

16

2

1

3

11

1

2

4

13

3

1

5

14

3

2

6

10

7
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Thuistaal (taal die thuis primair wordt gesproken):
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Opleidingsniveau ouders:

Opleidingsniveau van de ouders
8

7
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3



basisonderwijs
VMBO
Havo
MBO
HBO
WO

Trendanalyse taalniveau waarmee leerlingen de school binnenkomen
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3.3 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De Cornelis Musiusschool vormt samen met de inpandige peuterspeelzaal “Het Muizenhuis” een cluster voor
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool werken
nauw met elkaar samen om een doorgaande lijn van het aanbod voor de peuters en kleuters tot stand te
brengen. De samenwerking vindt plaats op de volgende gebieden:
4
5
6
7

Beleid: afstemming tussen school en voorschool.
Overdracht: de overdracht van leerlinggegevens van Het Muizenhuis naar de Cornelis Musiusschool.
Zowel Het Muizenhuis als de Cornelis Musiusschool maken gebruik van het observatie- en
registratiesysteem “KIJK!” 0-7.
Inhoud: doorlopende programma’s (Piramide, Logo 3000), leerlijnen voor taal, rekenen, motorische
ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ouderbetrokkenheid: afstemming m.b.t. ouderactiviteiten om de betrokkenheid bij de
ontwikkeling van hun kind te bevorderen

Voor meer informatie over het VVE-beleid, zie ook het beleidsdocument “Doorgaande lijn van voor- naar
vroegschoolse educatie” op de website van de school.

3.4 Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB)
De Cornelis Musiusschool is een OAB school, een school die valt binnen het Onderwijs Achterstanden
Beleid. De gelden die hierdoor beschikbaar komen, worden ingezet voor de aanschaf van materialen en
de extra inzet van formatie om de kwaliteit van het onderwijsaanbod op taalgebied te verhogen en om
het taalonderwijs beter aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie. Mede
hierdoor is het mogelijk om de groepen relatief klein te houden en in groep 1/2 tijd te creëren voor extra
taalondersteuning voor taalzwakke/anderstalige leerlingen middels tutoring. Jaarlijks legt de school
verantwoording af aan gemeente Delft over de inzet van de AOB gelden.

3.5 Samenwerking met DOK Delft/De Vindplaats
De Vindplaats

De Vindplaats is de schoolbibliotheek die in samenwerking met de Delftse bibliotheek DOK en de
gemeente Delft tot stand is gekomen. In De Vindplaats is een steeds wisselende collectie leesboeken en
informatieve boeken aanwezig. Twee keer per week is De Vindplaats geopend en kunnen alle leerlingen
boeken lenen om in de klas te lezen. Naast het uitlenen van boeken organiseert DOK voor alle groepen
activiteiten ter bevordering van het leesplezier en de uitbreiding van de woordenschat. Tijdens schooltijd
bezoeken de groepen 1 t/m 3 De Vindplaats voor een activiteit waarbij voorlezen centraal staat. Voor de
oudere kinderen worden er ook activiteiten na schooltijd georganiseerd, zoals bijvoorbeeld Theaterlezen.

Oudercursussen

In De Vindplaats worden door DOK ook oudercursussen gegeven. Doel van deze cursussen is ouders
beter bekend te maken met de werkwijze van het Nederlands onderwijssysteem en in het bijzonder het
onderwijs op de Cornelis Musiusschool. Door het volgen van de cursus worden ouders in staat gesteld
hun kind beter bij het onderwijsleerproces te ondersteunen. Bij voldoende aanmeldingen kunnen er
tevens in samenwerking met ROC Mondriaan taalcursussen Nederlands voor ouders van leerlingen
georganiseerd worden.

Taalvisite

Leerlingen uit anderstalige gezinnen kunnen bij DOK worden aangemeld voor Taalvisite. Bij Taalvisite
komt één keer per week een vrijwilliger van DOK bij het gezin thuis om samen met kinderen en ouder(s)
boekjes te lezen en taalspelletjes te doen. Op deze manier krijgen leerlingen en hun ouders extra
8
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ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en krijgen ouders tegelijkertijd ideeën aangereikt om
samen met hun kind aan de taalontwikkeling te werken.

3.6 Ouderbetrokkenheid
Op de Cornelis Musiusschool wordt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind
aangemoedigd. In de groepen 1/2 krijgen ouders bij ieder nieuw thema een themabrief, waarin de
thema-inhouden beschreven staan, welke activiteiten ouders thuis met hun kind kunnen doen en
bijvoorbeeld welke prentenboeken en/of nieuwe woorden centraal zullen staan.
Als de leerlingen van groep 1/2 ’s morgens de klas binnenkomen, kunnen ze samen met hun vader of
moeder een boekje lezen.
Eén keer per week is er een inloop voor ouders, waarbij ze samen met hun kind aan een activiteit
werken. Op deze manier krijgen ouders beter zicht op het ontwikkelingsproces van hun kind op school.
Eén keer per thema wordt in groep 1/2 een spelletjesochtend- of middag georganiseerd. Ouders worden
dan uitgenodigd om in de klas met een groepje kinderen gezelschapsspelletjes te spelen.
De Cornelis Musiusschool beschikt over verteltassen. In iedere verteltas zit een prentenboek en
taalspelletjes die aansluiten bij het prentenboek. Ouders kunnen een verteltas mee naar huis nemen en
zo thuis met hun kind lezen en taalactiviteiten doen.
Voor de ouders van de peuters en kleuters wordt een aantal keer per jaar een koffie-ochtend
georganiseerd waarop uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen. Regelmatig staat de
taalontwikkeling op deze ochtenden centraal en wordt bijvoorbeeld een logopedist of medewerker van
DOK uitgenodigd om toelichting te geven over de taal-leesontwikkeling van kinderen en hoe ouders hier
een positieve bijdrage aan kunnen leveren.
In het schooljaar 2016-2017 heeft voor de eerste keer de oudercursus “Samen kijken, samen leren” van
het HCO plaatsgevonden, waarbij ouders d.m.v. videobeelden inzicht geboden wordt op de invloed van
de communicatie van de ouders op de ontwikkeling van het kind.
In groep 3 t/m 8 worden ouders via de website van de school op de hoogte gehouden van activiteiten die
hun kind thuis kan doen om hun ontwikkeling te bevorderen. Op taalgebied gaat het hier bijvoorbeeld om
het oefenen van woordenschat en spellingwoorden en extra leesoefeningen. Tevens hebben de leerlingen
een Nieuwsbegrip XL-account om thuis extra begrijpend lezen te oefenen.
Bij een IPC thema-afsluiting (5x per jaar) worden ouders uitgenodigd om het werk van hun kind in de
klas te komen bekijken. Leerlingen houden dan een presentatie of bereiden een activiteit voor om samen
met hun ouders te doen.
In groep 3 is er één keer per week een inloop voor ouders. Tijdens de inloop werken de leerlingen met
hun ouders aan een leesactiviteit.
Van ouders wordt verwacht dat zijn een aantal keer per jaar met de groepsleerkracht van hun kind in
gesprek gaan over de ontwikkeling en de leerprestaties van hun kind. Meer informatie hierover is te
vinden in het schoolondersteuningsplan op de website van de school.
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3.7 Aansluiting bij het voortgezet onderwijs
Het streven is om middels het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool alle leerlingen zo goed mogelijk
voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool is
kerndoelendekkend (zie hoofdstuk 4).
Bij het plannen van het onderwijsaanbod wordt steeds rekening gehouden met de tussendoelen per
vakgebied per leerjaar en met de individuele onderwijsbehoeften van de leerling.
Door de beschrijving van de referentiniveaus is er duidelijkheid over het wenselijke taalniveau van een
leerling bij een bepaald uitstroomprofiel. Op de Cornelis Musiusschool streven wij ernaar dat alle
leerlingen minimaal de taaldoelen behorende tot refenrentieniveau 1F behalen (uitstroom VMBO). Bij
leerlingen voor wie dit mogelijk is worden de taaldoelen behorende tot referentieniveau 1S aangehouden
(uitstroom HAVO/VWO). Op deze manier wordt iedere leerling uitgedaagd om het taalniveau te behalen
dat binnen zijn/ haar mogelijkheden ligt en dat passend is bij zijn/ haar geplande uitstroomprofiel.

Globale beschrijving fundamenteel niveau (1F) – sluit aan op VMBO:
De leerling:






kan eenvoudige gesprekken voeren, informatie en meningen en opvattingen interpreteren voor
zover deze dicht bij de leerling staan;
kan eenvoudige teksten over herkenbare onderwerpen zodanig vloeiend lezen dat
woordherkenning en tekstbegrip de leerling niet in de weg staan;
kan jeugdliteratuur, waarvan de structuur eenvoudig is, belevend lezen;
kan korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen in de vorm van een briefje,
kaart of e-mail. Kan de meest voorkomende leestekens gebruiken;
kent woordsoorten en beheerst werkwoordspelling en regels voor spelling.
Globale beschrijving streefniveau (1S) – sluit aan op HAVO/ VWO:
De leerling:







beschikt over voldoende woorden om zich te kunnen uiten, kan redelijk en vloeiend een probleem
verhelderen en kan informatie vragen, verzamelen, verwerken en geven;
kan instructieve teksten en betogende teksten lezen en eenvoudige adolescentenliteratuur;
kan de hoofdgedachte van een tekst weergeven en legt relaties tussen tekstdelen en kan die
evalueren en beoordelen;
kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende
en vertrouwde onderwerpen. De tekst bevat een volgorde met inleiding, kern en slot;
beheerst nog niet alle spellingsproblemen, heeft kennis van de lijdende, bedrijvende en vragende
vorm, en beheerst moeilijke gevallen van de persoonsvorm.
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4 Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool
Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool dekt de kerndoelen Nederlands. De kerndoelen geven aan
wat in elk geval aan alle kinderen moet worden aangeboden in de periode dat ze het basisonderwijs
bezoeken. Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool bestaat uit de domeinen:








Spreken & luisteren
(aanvankelijk) Technisch lezen*
Begrijpend lezen
Spelling
Taalbeschouwing
Schrijven
Woordenschat

Hieronder staat per domein weergegeven welke kerndoelen het uitgangspunt van het onderwijs vormen
en vanuit welke visie en werkwijze de Cornelis Musiusschool aan de verschillende domeinen aandacht
besteedt, rekening houdend met de kenmerken van de leerlingenpopulatie. In paragraaf 4.1 t/m 4.9 volgt
een concrete uitwerking van hoe het taalaanbod op de Cornelis Musius in de praktijk vorm krijgt.
* (aanvankelijke) technisch lezen is niet als afzonderlijk doel opgenomen in de kerndoelen. Het technisch

leesonderwijs is uiteindelijk gericht op het begrijpend lezen en kunnen lezen van verschillende soorten teksten. Daar
het (aanvankelijk) technisch leesonderwijs zeker in de onder- en middenbouw specifieke aandacht behoeft, wordt
het op de Cornelis Musiusschool wèl als apart domein in het taalaanbod omschreven.

Spreken & Luisteren
Kerndoel 1 :
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die
informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven
en vragen van informatie, het uitbrengen van een verslag, het geven van uitleg, het
instrueren en bij het discussiëren.
Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen, in discussies of in een
gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te
reageren.
Kerndoel 10: De leerlingen leren bij bovengenoemde doelen strategieën te herkennen,
te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

Mondelinge taalontwikkeling is niet gebonden aan een specifiek vakgebied of een specifieke situatie; het
is er altijd. Tijdens de verschillende lessen zijn er tal van mogelijkheden om het gebruik van mondelinge
taal te stimuleren en verder te ontwikkelen.
Spreken en (begrijpend!) luisteren zijn daarnaast onlosmakelijk verbonden met begrijpend lezen en de
ontwikkeling van de woordenschat.
Op de Cornelis Musiusschool wordt er naast gerichte aandacht voor de mondelinge taalontwikkeling
tijdens de taallessen (zie 4.1. t/m 4.3), van groep 1 t/m 8 op verschillende manieren extra aandacht
besteed aan de ontwikkeling van de spreek- en luistervaardigheid:
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 Inzet van coöperatieve werkvormen
In groep 1 t/m 8 wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen tijdens de
instructiefase van de les. Bij coöperatieve werkvormen, ook wel “samenwerkend leren”, werken leerlingen
in groepjes of tweetallen. De leerlingen discussiëren samen over de leerstof, geven elkaar uitleg, delen
informatie of vullen elkaar aan. Door inzet van deze werkvormen wordt een beroep gedaan op de spreeken luistervaardigheid van de leerlingen en worden leerlingen uitgedaagd hun spreek- en
luistervaardigheden verder te ontwikkelen.
 De Kanjertraining
Voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden wordt in groep 1 t/m 8 de Kanjertraining ingezet. Tijdens
de Kanjerlessen worden werkvormen ingezet om de communicatieve vaardigheden van de leerlingen te
vergroten. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de spreek-en luistervaardigheden van de leerlingen.
 Vertelbeurten, boekbesprekingen en spreekbeurten
Vanaf groep 3 houden de leerlingen vertelbeurten. De leerlingen vertellen iets over een onderwerp dat
hen interesseert of over iets dat zij hebben meegenomen. Vanaf groep 4 houden de leerlingen 1x per jaar
een boekbespreking. Vanaf groep 5 komt daar 1x per jaar een spreekbeurt bij. In groep 8 houden de
leerlingen 2 spreekbeurten en wordt er tevens gewerkt met nieuwskringen en debatteren.

(aanvankelijk) Technisch lezen en Begrijpend lezen
Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve
teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.
Kerndoel 6: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van
school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende
bronnen, waaronder digitale bronnen.
Kerndoel 7: De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken
en te beoordelen in verschillende teksten.
Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen van voor hen bestemde verhalen,
gedichten en informatieve teksten.
Kerndoel 10: De leerlingen leren bij de bovengenoemde doelen strategieën te
herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

(aanvankelijk) Technisch lezen
Technisch lezen is het verklanken van woorden en zinnen. Goed technisch kunnen lezen is een voorwaarde
om teksten te kunnen begrijpen. Technisch lezen begint met het waarnemen en onderscheiden van
grafische tekens, waarna een kind deze tekens leert verklanken. Hoe verder de technische leesvaardigheid
is gevorderd, hoe sneller een kind een woord automatisch zal herkennen. Het gaat bij technisch lezen niet
alleen om het herkennen van woorden; ook hardop lezen op de juiste toon en met een juist ritme hoort bij
de technische leesvaardigheid.
Het technisch leesonderwijs op de Cornelis Musiusschool is gericht op een goede vaardigheid in het
nauwkeurig, automatisch, gemakkelijk en vloeiend, zonder woordherkenningsproblemen, lezen van een
tekst. Het uiteindelijke doel van het technisch leesonderwijs is functionele geletterdheid.
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Om de technische leesvaardigheid te meten, wordt gebruik gemaakt van AVI-niveaus. Voor ieder leerjaar
zijn er 2 AVI-niveaus. Een leerling is functioneel geletterd als hij minimaal AVI E7 beheersingsniveau heeft
bereikt. Met dat niveau kan de leerling zich redden in de geletterde maatschappij.

Begrijpend lezen

De ontwikkeling van het begrijpend lezen begint al in groep 1/2 door structurele aandacht voor begrijpend
luisteren. Begrijpend luisteren doet immers, net als begrijpend lezen, een beroep op een aantal essentiële
taal- en denkvaardigheden. De kern van tekstbegrip is het kunnen leggen van verbanden binnen en buiten
de tekst, of die nu wordt gelezen of voorgelezen.
Bij het vertellen en voorlezen van verhalen wordt er vanaf groep 1/2 gestart met de ontwikkeling van de
luistervaardigheden. De luistervaardigheden worden ingedeeld op het gebied van voorspellen,
samenvatten, verhaalstructuur begrijpen, woordleerstrategieën en vragen stellen.
Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid. Het is een actief, doelgericht en probleemoplossend proces,
waarin de lezer een zeer belangrijke rol speelt. Hij bepaalt voor een groot deel of, met welk doel en op
welke manier hij een tekst leest. In hoeverre de lezer de tekst begrijpt, hangt af van zijn motivatie,
bekwaamheden, kennis en ervaring.
Bij het samenstellen van een goed onderwijsaanbod op het gebied van begrijpend lezen, hanteert de
Cornelis Musius de volgende uitgangspunten:
 Het expliciete begrijpend lezen wordt vanaf halverwege groep 4 aangeboden. Dit met de
wetenschap dat kinderen pas toe zijn aan begrijpend lezen als zij voldoende vlot kunnen lezen,
zodat zij hun aandacht niet hoeven te richten op de techniek van het lezen, maar op de inhoud
van de tekst. In groep 1 t/m 3 worden leerlingen voorbereid op begrijpend lezen door middel van
begrijpend luisteren, woordenschatuitbreiding en beginnende geletterdheid/aanvankelijk technisch
lezen.
 Bij het aanbieden van begrijpend lezen teksten is het van belang dat de kinderen bereid en
gemotiveerd zijn om de teksten te lezen en hier geen aversie tegen hebben of ontwikkelen. Er
wordt daarom op de Cornelis Musius structureel aandacht besteed aan leesmotivatie op het
gebied van verschillende soorten teksten. Er wordt naar gestreefd om leerlingen betekenisvolle
teksten te bieden, die binnen de context van het thema of de actualiteit passen.
 Om goed te kunnen begrijpend lezen, moeten leerlingen beschikken over voldoende
woordenschat. Op de Cornelis Musiusschool is het stelselmatig uitbreiden van de woordenschat
een speerpunt en is er expliciete aandacht voor het woordenschatonderwijs. Bij het aanbieden van
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de teksten voor begrijpend luisteren en lezen, is de leerkracht zich bewust van de moeilijke
woorden en zal het onderwijs hierop afstemmen.
Om een goede begrijpend lezer te worden is het belangrijk dat leerlingen beschikken over
voldoende kennis van de wereld. Op de Cornelis Musiusschool is hier o.a. door de inzet van
Nieuwsbegrip en IPC structureel aandacht voor.
Het begrijpend luister- en leesonderwijs op de Cornelis Musiusschool richt zich op het aanleren en
toepassen van luister- en leesstrategieën, die leerlingen kunnen gebruiken om een variatie aan
tekstsoorten te begrijpen.

Spelling

Kerndoel 11: De leerlingen kennen:
regels voor het spellen van werkwoorden;
regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden.

Onder ‘spelling’ verstaan we de wijze waarop woorden geschreven worden. Een goede
spellingvaardigheid draagt bij aan de kwaliteit van het schrijfproduct.
Leren spellen begint bij de bewustwording van de verschillende klanken waaruit een woord bestaat.
De beginnende speller maakt vooral gebruik van de fonologische strategie; een woord wordt
geanalyseerd in spraakklanken (fonemen) en vervolgens gekoppeld aan schrijftekens (grafemen), die
in de juiste volgorde geschreven of getypt worden.
Bij het spellen van meer complexe woorden, heeft een speller baat bij kennis van de spellingregels en
het toepassen van deze kennis bij het spellen van woorden. Hierbij is het controleren van de spelling
van het eigen werk van groot belang.
Nadat een speller meer ervaring krijgt, wordt steeds meer gebruik gemaakt van de
woordbeeldstrategie, waarbij de speller bij het spellen van woorden gebruik maakt van geschreven
representaties (woordbeelden) die hij mentaal heeft opgeslagen.
Bij het spellingonderwijs op de Cornelis Musiusschool wordt ingezet op een combinatie van de
fonologische strategie, het aanleren en toepassen van de spellingregels en de woordbeeldstrategie.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van stappenplannen voor het aanleren van een goede taakaanpak
bij het spellen van woorden en voor het correct schrijven van de werkwoorden.
Het correct spellen van woorden staat niet alleen tijdens de spellinglessen centraal. Juist ook bij het
schrijven van teksten, worden leerlingen aangemoedigd om het geleerde toe te passen. Hierdoor
verloopt het spellingproces steeds meer automatisch, waardoor de aandacht meer en meer gericht kan
worden op de inhoud van wat er geschreven moet worden.

Taalbeschouwing
Kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels.
Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat
gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen regels voor het gebruik van leestekens.

Taalbeschouwing is het taaldomein waarbij het reflecteren op taal als systeem, op het gebruik van de taal

en op de functie van de taal centraal staat.
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Op de Cornelis Musiusschool wordt structureel aandacht besteed aan het meer traditionele
grammaticaonderwijs; hieronder vallen o.a. zinsontleden, woordsoorten benoemen en het aanleren en
gebruiken van de juiste leestekens.
Daarnaast is er aandacht voor het reflecteren op het eigen taalgebruik, het taalgebruik van anderen en
de verschillende functies van de taal. Dit gebeurt structureel binnen de taalmethode, maar ook
incidenteel. Bijvoorbeeld bij teksten of filmfragmenten die tijdens het thematisch werken of begrijpend
lezen aan bod komen. Ook het zelf schrijven van teksten of het voorbereiden van een presentatie is aanleiding voor het reflecteren op de te gebruiken taal of de verschillende functies die taal kan hebben.

Schrijven
Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met
verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
Kerndoel 8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven
van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij
aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel,
eventueel beeldende elementen en kleur.
Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het schrijven van voor hen bestemde
verhalen, gedichten en informatieve teksten

Het doel van het schrijfonderwijs is dat leerlingen verschillende soorten teksten kunnen schrijven die
passen bij een bepaalde situatie. Het schrijven van een tekst is een complexe vaardigheid. De schrijver
moet nadenken voor wie de tekst bedoeld is en wat hij met het schrijven van de tekst wil bereiken. Er
wordt een groot beroep gedaan op de taalvaardigheid van de leerling; woordenschat, zinsbouw, spelling
en grammatica komen bij het schrijven van een tekst allemaal aan bod.
Op de Cornelis Musiusschool worden leerlingen vanaf groep 1/2 aangemoedigd om binnen betekenisvolle
situaties teksten te “schrijven” en zo kennis te maken met de functies van geschreven taal. Hierbij kan
gedacht worden aan een menukaart voor een restaurant of een uitnodiging voor het verjaardagsfeestje
van beer.
Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen gerichte instructie op het schrijven van teksten en leren zij planmatig
te werken aan het schrijven van een tekst middels een “schrijfroute”.
Met name tijdens het thematisch werken worden leerlingen uitgedaagd het aangeleerde toe te passen in
betekenisvolle situaties, bijvoorbeeld door het maken van een PowerPointpresentatie of poster, het
samenstellen van een folder of het maken van een uitnodiging voor de thema-afsluiting.

Woordenschat
Kerndoel 12
De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen
van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het
leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
De uitbreiding van de woordenschat neemt een centrale plaats in binnen het onderwijs op de Cornelis
Musiusschool. De woordenschat van leerlingen is een belangrijke voorspeller van schoolsucces en vormt
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de basis voor begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Een leerling dient aan het einde van de
basisschoolperiode over een woordenschat van minstens 15.000 woorden te beschikken om een goede
start te maken in het voortgezet onderwijs.
Met name bij leerlingen met een meertalige en/ of taalzwakke achtergrond, die vaak met een
taalachterstand de school binnenkomen, is structurele aandacht voor woordenschatonderwijs van
essentieel belang.
Op de Cornelis Musiusschool wordt van groep 1 t/m 8 structureel aandacht besteed aan de uitbreiding
van de woordenschat aan de hand van de Viertakt van Verhallen:
Voorbewerken: De voorkennis van de kinderen wordt geactiveerd, de aandacht wordt gericht op
de aan te leren woorden.
Semantiseren: De betekenissen van de woorden worden helder uitgelegd. Dit gebeurt in de
context waarin het woord aan de orde is. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘drie uitjes’ (uitbeelden,
uitleggen, uitbreiden).
Consolideren: De woorden en de betekenissen worden verankerd door oefening en herhaling.
Controleren: Er wordt nagegaan of de kinderen de aangeboden woorden passief en actief kennen.
De woordenschat wordt in clusters aangeboden. De clusters die gekozen worden sluiten aan bij de
betekenisvolle context van de thema’s en onderwerpen die in de groep behandeld worden. Op de
Cornelis Musiusschool worden vanaf groep 1/2 verschillende schematische denkmodellen gehanteerd om
de woordclusters visueel te maken:

De woordparaplu/ parachute

De woordkast

De woordtrap

Het woordweb

De woordwijzer - tegengestelde

De woordwijzer - synoniem

Voor meer informatie over de praktische uitwerking van het woordenschatonderwijs middels de Viertakt
van Verhallen, zie de PO Kwaliteitskaarten Woordenschat op www.taalpilots.nl.
Naast het expliciet oefenen van woorden, wordt er ook impliciet aandacht besteed aan de uitbreiding van
de woordenschat. In alle groepen wordt dagelijks aandacht besteed aan de uitbreiding van de
woordenschat en zijn de leerlingen ook daadwerkelijk met “woorden in de weer”.
Daarnaast is er gerichte aandacht voor school- en vaktaal. Door bijvoorbeeld het actief aanleren van
“rekentaal” (woorden die essentieel zijn om rekenvraagstukken te kunnen begrijpen), hebben leerlingen
een hogere kans op een goede aansluiting tijdens de rekenles.
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4.1 Groep 1/2
In groep 1/2 van de Cornelis Musiusschool wordt thematisch en ontwikkelingsgericht gewerkt.
Bij het samenstellen van een beredeneerd onderwijsaanbod op taalgebied vormen de
ontwikkelingslijnen van het KIJK! observatie- en registratiesysteem het uitgangspunt. Deze
ontwikkelingslijnen sluiten aan bij de SLO doelen voor groep 1/2. In het KIJK! observatie- en
registratiesysteem wordt binnen het domein taal onderscheid gemaakt tussen de volgende
ontwikkelingsdomeinen:





Mondelinge taalontwikkeling (waaronder uitbreiding van de woordenschat)
Visuele waarneming
Auditieve waarneming
Ontwikkeling van de geletterdheid

Bij het plannen en uitvoeren van het onderwijsaanbod passend bij de ontwikkelingslijnen taal wordt
gebruik gemaakt van o.a. de methoden Piramide, Logo3000 en Spreekbeeld. Naast de handvatten
die de methoden bieden, vormen de belevingswereld van de leerlingen en het groepsproces dat
tijdens een thema ontstaat belangrijke aanknopingspunten voor betekenisvolle leeractiviteiten. Daarnaast
wordt ook gewerkt met ontwikkelingsmaterialen die de leerlingen uitdagen specifieke
deelvaardigheden te oefenen.
In de kleuterbouw wordt per thema gewerkt met een thematisch groepsplan. In het thematisch
groepsplan wordt de koppeling tussen ontwikkelingslijnen en het thematische onderwijsaanbod duidelijk.
De ontwikkelingsdoelen komen aan bod in de dagelijkse routines, de groepsexploraties
(kringactiviteiten) en het aanbod in de hoeken tijdens de speel-werktijd. Per thema komen de fasen
oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen steeds cyclisch aan bod.
De ouders van de leerlingen krijgen een themabrief, waarin beschreven wordt welke thema-inhouden,
woorden en activiteiten aan bod zullen komen. Tevens is er één keer per week een ouderinloop, waarbij
ouders met hun kind aan een activiteit kunnen werken. Op deze manier wordt het voor ouders mogelijk
ook thuis met hun kind over het thema in gesprek te gaan, wat een extra stimulans is voor de
taalontwikkeling.
Hieronder een overzicht van specifieke methodieken/ werkwijzen die worden ingezet om de ontwikkeling
van de leerlingen op de verschillende taaldomeinen te stimuleren:
Piramide
De methode Piramide biedt handvatten voor het onderwijsaanbod in groep 1/2 van de Cornelis
Musiusschool. Piramide is een erkend VVE-programma (programma voor Voor- en Vroegschoolse
Educatie), dat vanaf de peuterleeftijd kan worden ingezet.
Piramide is opgebouwd rondom projecten. De projecten gaan over voor het jonge kind vertrouwde
onderwerpen, zoals mensen, lente en verkeer.
In de Piramide projectboeken voor peuters en kleuters worden de projecten uitgewerkt. Ze staan
boordevol met activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van
hoeken. Bij ieder thema zijn aantrekkelijke praatplaten en worden er suggesties gegeven voor passende
prentenboeken.
Onderzoek laat zien dat de Piramide-methode effectief is: leerlingen die instromen met een achterstand in
met name de taalontwikkeling lopen hun achterstand in. Om deze leerlingen te ondersteunen wordt
gebruik gemaakt van “tutoring”. De tutor (een groepsleerkracht of onderwijsassistent) bereidt de
groepsexploraties met leerlingen met een taal en- of ontwikkelingsachterstand voor. Zodoende zijn zij op
de groepsexploraties voorbereid en kunnen zij hier beter van profiteren.
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Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong biedt Piramide suggesties voor uitdagende activiteiten
voor “pientere kinderen”. Deze activiteiten zijn leuk en gevarieerd, ze bevatten onder andere proefjes,
gesprekken en het werken met plattegronden.
Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er naast suggesties voor het stimuleren van de
taalontwikkeling, ook suggesties voor de rekenontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en
motorische ontwikkeling gegeven worden.
Op de Cornelis Musiusschool wordt de methode Piramide gebruikt als leidraad voor de gezamenlijke
jaarplanning met peuterspeelzaal Het Muizenhuis en als bronnenboek bij de voorbereiding van een thema
en het plannen van de thema-activiteiten.
Het Muizenhuis en de Cornelis Musiusschool hebben ervoor gekozen om te werken met 5 grotere thema’s
per jaar. Steeds vormen twee of drie Piramideprojecten gezamenlijk een thema. Zo worden bijvoorbeeld
de onderwerpen “feest” en “wonen” het thema “Het is feest in huis”.
De ontwikkelingslijnen van het KIJK! observatie- en registratiesysteem blijven leidend bij het
kiezen van doelstellingen en het samenstellen van een passend onderwijsaanbod. Hierdoor blijft er
voldoende ruimte over voor de inbreng van de groepsleerkracht, het inspelen op het groepsproces en het
aansluiten bij de belevingswereld en de ontwikkelingsbehoeften van de groep.
Logo3000
Voor de woordenschatontwikkeling maakt groep 1/2 van de Cornelis Musiusschool gebruik van LOGO
3000. Logo3000 biedt kant-en-klaar materiaal om de 3000 woorden van de Basislijst Amsterdamse
Kleuters (BAK) aan te leren.
Alle basiswoorden zijn in logische clusters helder en begrijpelijk uitgewerkt en kunnen naar keuze binnen
de bestaande thema's en activiteiten worden aangeboden en herhaald. Met deze speelse en
verantwoorde woordenschatopbouw kunnen kinderen beter meekomen in de groep en zullen ze binnen
de reguliere situaties nieuwe woorden makkelijker kunnen aanhaken en onbekende betekenissen beter
oppikken.

In de BAK zijn de 3000 meest belangrijke woorden verzameld. Op basis van onderzoek is deze lijst door
de Universiteit van Amsterdam samengesteld. We weten dat deze woorden gekend moeten zijn, willen
kinderen op het juiste niveau in groep 3 kunnen doorgaan met leren lezen en schrijven.
LOGO 3000 bestaat voor elke groep uit een groot aantal leerkrachtkaarten, met daarbij woordwebben en
praatplaten op posterformaat, die direct in de klas kunnen worden opgehangen. Er zijn bij alle woorden
concrete tips en ideeën gegeven voor inoefenen en systematisch herhalen.
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In groep 1/2 van de Cornelis Musiusschool worden wekelijks 4 clusters van Logo3000 aangeboden.
Daarnaast wordt één keer per 2 weken een praatplaat behandeld. Er worden clusters uitgekozen die goed
aansluiten bij de thema’s die in de groep behandeld worden. Op die manier krijgen de woorden nog meer
betekenis voor de leerlingen en kunnen ze makkelijker in hun woordenschatkennis worden ingebed.
Logo3000 werkt volgens de thematiek van Verhallen (zie algemeen gedeelte woordenschatonderwijs). De
woorden worden gedurende een kringmoment “voorbewerkt” (voorkennis activeren) en
“gesemantiseerd” (de woorden krijgen betekenis voor de leerlingen). Vervolgens blijven de
woordclusters 2 weken in de groep hangen. Gedurende die 2 weken worden allerlei spelletjes met de
woorden gedaan, zodat de woorden “geconsolideerd” (onthouden) worden. Middels observaties door
de groepsleerkracht wordt “gecontroleerd” of de woorden ook daadwerkelijk onderdeel gaan uitmaken
van de woordenschat van de leerlingen.
Voor het consolideren en controleren wordt ook gebruik gemaakt van het computerprogramma Logo
digitaal. Op een persoonlijke account doen de leerlingen spelletjes om de betekenis van de woorden in
te oefenen. Het programma “onthoudt” welke woorden de leerling wel/ niet beheerst.
Naast het werken met betekenisvolle clusters, wordt er ook gebruik gemaakt van een woordkalender met
abstracte woorden zoals “terwijl” of “inmiddels”. Deze woorden vallen niet binnen een cluster en worden
niet middels de thematiek van Verhallen aangeboden. De groepsleerkracht biedt deze woorden aan door
deze dagelijks veelvuldig te gebruiken. Iedere week staat een ander abstract woord centraal. Op de
leerkrachtkalender staan hulpzinnen, die de leerkracht kan lezen ter inspiratie.

Letter van de week/Spreekbeeld
In groep 1/2 wordt bij leerlingen op een laagdrempelige manier de beginnende geletterdheid
gestimuleerd. Dit gebeurt onder anderen door het werken met “de letter van de week”. Iedere week
wordt op een speelse manier een nieuwe letter aan de leerlingen aangeboden. De letter krijgt een
centrale plek op het bord bij de lees/schrijfhoek. Leerlingen worden uitgedaagd om te ontdekken in
welke woorden de letter voorkomt. Voorwerpen of plaatjes van deze woorden worden bij de letter
gehangen. Ook worden voorwerpen in de klas waarin deze letter voorkomt gelabeld.
Bij iedere aangeboden letter hoort een kaartje met het lettersymbool van Spreekbeeld. Spreekbeeld is
een multi-sensorisch leermiddel voor het aanleren en automatiseren van de klank-tekenkoppeling van de
letters. Het leert kinderen klanken te koppelen aan letters door gebruik te maken van gebaren, emotie,
articulatie en betekenis. Alle zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd en zijn op een plezierige manier
actief. Dat maakt dat het stimuleren van de beginnende geletterdheid niet alleen makkelijker maar vooral
ook leuk wordt.
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Auditieve vaardigheden
In de dagelijkse routines wordt structureel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de auditieve
vaardigheden van de leerlingen. De activiteiten zijn van verschillend niveau. Alle leerlingen worden
blootgesteld aan de activiteiten. Zodra een leerling er in zijn ontwikkeling aan toe is, wordt hij uitgedaagd
hier steeds actiever aan deel te nemen.
Middels korte activiteiten en spelletjes komende volgende auditieve vaardigheden aan bod:








Auditief geheugen (woordreeksen nazeggen, zinnen nazeggen, vragen beantwoorden n.a.v.
uitgesproken zinnen)
Rijmen (rijmwoorden nazeggen, rijmwoorden herkennen, liedjes aanleren, rijmzinnen nazeggen,
rijmzinnen aanvullen, rijmwoorden bedenken)
Auditieve identificatie
 Op woordniveau (een gegeven woord in een woordreeks herkennen, identieke woorden in
een woordreeks herkennen, identieke woorden in zinnen herkennen, het langste/ kortste
woord herkennen, de langste/ kortste zin herkennen, het eerste/ laatste/ middelste woord
herkennen
 Op klankniveau (woordreeksen met dezelfde beginletter nazeggen, woorden herkennen die
met een bepaalde klank beginnen/ waar een bepaalde klank in voorkomt, woorden
bedenken die met een bepaalde klank beginnen/ waar een bepaalde klank in voorkomt)
Auditieve synthese (woorden samenvoegen tot een zin, lettergrepen samenvoegen tot een
woord, klanken samenvoegen tot een woord)
Auditieve analyse (de verschillende woorden in een zin herkennen, de verschillende
klankgroepen in een woord herkennen, de verschillende klanken in een woord herkennen)
Auditieve discriminatie (herkennen of woorden wel/ niet hetzelfde zijn als de eerste, laatste of
middelste klank verschilt)

Speel-werktijd
Tijdens de speel-werktijd worden leerlingen op een speelse en betekenisvolle manier uitgedaagd om zich
bepaalde kennis en vaardigheden eigen te maken en zodoende de volgende stap in hun ontwikkeling te
zetten.
Bij het inrichten van de speelwerkomgeving neemt de groepsleerkracht de ontwikkelingslijnen en de
gestelde doelen op groepsniveau als uitgangspunt.
Tijdens de groepsexploraties worden in lijn met het thema nieuwe elementen in de speelwerkomgeving
geïntroduceerd en worden leerlingen geënthousiasmeerd om met de nieuwe activiteiten aan de slag te
gaan.
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Bij het kiezen van activiteiten voor de speelwerktijd neemt de groepsleerkracht een coachende en soms
sturende rol aan. Op deze manier worden groepjes samengesteld, waarin leerlingen met en van elkaar
leren.
De groepsleerkracht kiest bewust voor het “meespelen” in bepaalde hoeken en met bepaalde leerlingen.
De groepsleerkracht stimuleert op deze manier de ontwikkeling van deze leerlingen en observeert de
vorderingen die de leerlingen maken.
Met name in de volgende hoeken worden veel kansen gecreëerd voor de taalontwikkeling van leerlingen:

De huishoek en de themahoek

In de kleutergroep is standaard een huishoek aanwezig. In de huishoek worden leerlingen voortdurend
uitgedaagd om hun mondelinge taalvaardigheid te oefenen en hun woordenschat uit te breiden. De
leerlingen spelen huiselijke situaties na en worden zo uitgedaagd het rollenspel te verkennen en te
verdiepen. De huishoek heeft een standaard inrichting met materialen die het mogelijk maken om een
variatie aan huiselijke activiteiten na te spelen. Afhankelijk van het thema kan de inrichting worden
verrijkt/aangepast met materialen die leerlingen de mogelijkheden geven om hun spel op het thema aan
te passen.
Veel thema’s lenen zich ook voor de inrichting van een themahoek, zoals een apotheek bij het thema
“Gezond zijn is fijn” of een bus bij het thema “Veilig op weg”. Een themahoek daagt leerlingen uit met
andere rollen en de bijbehorende taal te experimenteren. Ook worden de leerlingen die in de huishoek
spelen, uitgedaagd de themahoek voor hun spel in te zetten (bijvoorbeeld medicijnen halen voor de zieke
baby of met de bus naar opa en oma).

De lees- schrijfhoek

In de lees-schrijfhoek zijn materialen aanwezig die leerlingen uitdagen om kennis te maken en te
experimenteren met geschreven en/ of gedrukte taal. In de lees-schrijfhoek zijn voorbeelden van
geschreven taal aanwezig en materialen zoals stempels en verschillende soorten schrijfgerei. Regelmatig
worden er nieuwe activiteiten passend bij het thema geïntroduceerd. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld
bij het thema “weet wat je eet” een menukaart voor een restaurant maken of bij “het is feest in huis” een
uitnodiging voor een verjaardagsfeest.

De verteltafel

Bij de verteltafel krijgen leerlingen de kans om een (prenten)boek behorende tot het thema na te
vertellen of na te spelen. Tijdens een groepsexploratie wordt het prentenboek voorgelezen en besproken.
Tevens worden attributen die bij het boek passen geïntroduceerd. Op deze manier krijgen leerlingen de
kans zich in te leven in het verhaal. Aan de verteltafel worden leerlingen uitgedaagd om o.a. hun
mondelinge taalvaardigheid te oefenen.

De ontwikkelingsmaterialen

In de kleutergroepen zijn verschillende ontwikkelingsmaterialen en spelletjes aanwezig die worden
ingezet om de ontwikkeling van specifieke deelvaardigheden te stimuleren en te oefenen. Veel van deze
deelvaardigheden komen ook gedurende de groepsexploraties of de dagelijkse routines aan bod.
Om de oefening van deze specifieke deelvaardigheden voor leerlingen betekenisvoller te maken, gebeurt
het dat de groepsleerkrachten zelf ontwikkelingsmaterialen of activiteiten samenstellen die binnen het
thema passen. Zo kunnen bijvoorbeeld plaatjes uit het prentenboek dat binnen het thema behandeld
wordt, ingezet worden om de juiste volgorde van een verhaal te oefenen.
Vindplaats/Dok
Groep 1/2 bezoekt één keer per week De Vindplaats. De leerlingen mogen samen (prenten)boeken en
informatieve boeken voor de klas kiezen en deze meenemen naar de groep. Deze boeken krijgen een
plaatsje in het boekenrek in de klas. Gedurende de week wordt door de groepsleerkracht en door de
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ouders van de leerlingen uit deze boeken voorgelezen. De leerlingen kunnen ook bijvoorbeeld tijdens de
speelwerktijd er zelf voor kiezen om deze boeken te bekijken en/ of te lezen.
Een medewerker van DOK organiseert voor de groepen 1/2 activiteiten in het kader van de
leesbevordering. Deze activiteiten vinden plaats met kleine groepjes leerlingen.
Vrijwilligster taalbevordering
Twee keer per week bezoekt een vrijwilligster de groepen 1/2. De vrijwilligster werkt met kleine groepjes
leerlingen die een extra stimulans bij hun taalontwikkeling goed kunnen gebruiken. De vrijwilligster werkt
met de verteltassen. Een verteltas bevat een prentenboek en taalactiviteiten/ spelletjes die aansluiten
bij dat prentenboek. Door het voorlezen, praten over het boek en uitvoeren van de activiteiten wordt de
taalontwikkeling van de leerlingen op een laagdrempelige en speelse manier gestimuleerd.
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4.2 Groep 3
Voor het taalonderwijs in groep 3 van de Cornelis Musiusschool vormt de methode Veilig leren lezen
tweede maanversie het uitgangspunt. Binnen deze methode komen de leerlijnen voor schriftelijke en
mondelinge taal voor groep 3 integraal aan bod. De methode Veilig leren lezen sluit goed aan bij de
methoden Taal in Beeld, Spelling in Beeld en Estafette, die in groep 4 t/m 8 gebruikt worden.

4.2.1 Technisch lezen
Veilig leren lezen
Met de methode Veilig leren lezen krijgen de leerlingen middels lessen volgens het directe instructiemodel
handvatten om vanaf kern 1 van de methode nieuwe woorden te lezen en spellen. Basis hierbij is het
verkennen van letters en klanken en het steeds opnieuw herhalen van bekende letters in nieuwe
combinaties.
De methode Veilig leren lezen bestaat uit twaalf kernen. In de eerste 6 kernen worden de verschillende
klanken aangeleerd, met daaraan gekoppeld de zogeheten “ankerwoorden” (bijvoorbeeld letter: m,
ankerwoord maan). In kern 7 t/m 12 maken de leerlingen kennis met o.a. bijzondere klankgroepen en
meerlettergrepige woorden.

Door het systematisch oefenen met de letters worden er sterke verbindingen gemaakt tussen tekens en
klanken. De leerlingen gaan vervolgens nieuwe woorden maken met bekende letters. Ze zien
overeenkomsten tussen woorden en krijgen zo inzicht in de structuur van woorden. Dit inzicht kunnen ze
weer inzetten bij het lezen van nieuwe woorden zonder overeenkomsten. Dankzij de systematische
opbouw kunnen veel leerlingen als snel komen tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

Ordenen van letters
Bij het aanleren van een nieuwe letter, verkennen de leerlingen de letter vanuit verschillende
invalshoeken. Ze luisteren naar de klank van de letter, ze kijken naar de lettervorm, ze spellen en
schrijven de letter.
Voor extra houvast worden de letters geordend in vier letterfamilies; de korte klinkers, de lange
klinkers, de tweetekenklinkers en de medeklinkers. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich sneller bewust zijn
van de verschillende letters en klankeigenschappen. Het geeft hen inzicht in de woordstructuur. Bij het
lezen en de spelling van woorden ervaren ze daar veel steun bij.
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Woordstructuur ontdekken en gebruiken
Van ieder nieuw ankerwoord is een “structureerstrook”. Met deze woordstrook, kunnen leerlingen de
klanken los van elkaar zien. Door op de structureerstrook een letter te vervangen of weg te laten,
ontstaan weer nieuwe woorden. Dit kunnen leerlingen ook zelf doen in hun “klikklakboekje”, een
mapje waarin de begin- midden- en eindklanken van woorden verwisseld kunnen worden.
Met de structureerstroken en het klikklakboekje leren leerlingen om overeenkomsten en verschillen in
woorden te zien en te gebruiken. Bijvoorbeeld kip – koop; kip – lip; kip – kin. Op die manier krijgen ze
inzicht in de ‘structuur’ van woorden.
Om de bewustwording van de structuur van woorden extra te stimuleren, wordt
tevens gebruik gemaakt van de “hakkaarten” uit de methode “Zo leren
kinderen lezen en spellen”. Elke hakkaart heeft een verschillend aantal hokjes
(en een daarmee corresponderende kleur) dat aangeeft in hoeveel afzonderlijke
klanken het woord opgedeeld moet worden. De hakkaarten geven bijvoorbeeld
ondersteuning bij de overstap van het lezen en spellen van 3-letterwoorden (mkm)
zoals pan en dop, naar 4-letterwoorden (mmkm pf mkmm) zoals plan of dorp.

Zoemend lezen
Het zoemend lezen houdt in dat een leerling tijdens het lezen van een woord de klanken van het woord
aanhoudt én verbindt, bijvoorbeeld in “vvviiiisss”. Het “zoemend lezen” is een belangrijke strategie om
leerlingen te helpen eerder een woord in zijn geheel te kunnen lezen in plaats van spellend. Door niet
vast te houden aan het “hakken en plakken”, zetten leerlingen sneller de stap naar het direct lezen
van groepen letters die ze al kennen. Het hakken blijft een belangrijke strategie, maar dan in de vorm
van auditieve analyse voor het spellen.
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Veilig en Vlot
Bij iedere kern hebben de leerlingen een “veilig en vlot”-boekje. In dit boekje staat oefenmateriaal
voor het inslijpen en automatiseren (lezen op tempo) van woorden. Het gaat hier om woordrijtjes met
woorden waar de nieuw aangeleerde letters en woordtypes van de kern in voorkomen.

Leesboekjes
Bij iedere kern is een leesboekje. In de leesboekjes staan zinnen en korte teksten waar de aangeleerde
letters en woorden in voorkomen. Er zijn aparte boekjes voor leerlingen met een (beneden) gemiddelde
leesontwikkeling (de maanlijn) en leerlingen met een bovengemiddelde leesontwikkeling (de zonlijn). Op
deze manier worden leerlingen tijdens het lezen van teksten op niveau uitgedaagd (zie ook het kopje
differentiatie op de volgende bladzijde).

Differentiatie
Om rekening te houden met de verschillende startsituaties van de leerlingen, wordt er vanaf het begin
van groep 3 gewerkt met een gedifferentieerde aanpak.
De methode Veilig leren lezen werkt met twee leerlijnen (de maanlijn en de zonlijn) en drie aanpakken
(maan, ster, zon). Tussen de leerlijnen is er een nauwe verbinding in instructie en materialen, waardoor
de leerlingen als groep les kunnen krijgen.
Maan: de leerlingen met een gemiddelde leesontwikkeling volgen de leerlijn maan
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Ster: de leerlingen met een benedengemiddelde leesontwikkeling volgen ook de leerlijn maan, maar
krijgen een intensiever programma door het gebruik van pre-teaching, verlengde instructie, extra
begeleiding tijdens de verwerkingsfase van de les en/ of extra oefeningen voor thuis.
Zon: de leerlingen met een bovengemiddelde leesontwikkeling volgen de leerlijn zon. Om in aanmerking
te komen voor deze leerlijn moet een leerling bij de start van groep 3 over een volledige letterkennis
beschikken en klankzuivere woorden met een medeklinker-klinker-medeklinker structuur vlot kunnen
lezen. Omdat zij veelal zelfstandig in leesboekjes en werkboekjes met de leerstof op een hoger niveau
aan de slag gaan, is het van belang dat zij zelfstandig kunnen werken.

Leesontwikkeling in beeld
De leesontwikkeling van de leerlingen wordt aan het einde van iedere kern in beeld gebracht. Vier keer
per jaar is er een groter signaleringsmoment (de herfst-, winter, lente en zomersignalering). In januari en
juni vinden de DMT- en Avi-toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem plaats. N.a.v. de
evaluatiemomenten per kern, kan de groepsleerkrachten aanpassingen maken in de aanpak op groeps- of
leerlingniveau. Na de grotere signaleringsmomenten vindt er overleg plaats tussen de groepsleerkracht en
de intern begeleider om eventuele interventies op groeps- en/ of leerlingniveau te plannen.
Voor het stimuleren van het aanvankelijk leesproces is de aandacht voor de automatisering van de
letterkennis en het correct en dan vlot lezen op woord, zins- en later tekstniveau voor alle leerlingen van
groot belang. Op school wordt minimaal twee keer per week met alle leerlingen letters en/of woorden
geflitst. Aan ouders wordt geadviseerd om dagelijks 10 minuten met hun kind thuis het lezen te oefenen.

Leesbevordering
Leerlingen worden aangemoedigd om naar eigen interesse leesboeken te kiezen in De Vindplaats. Ook in
de groep zijn er boeken van verschillende leesniveaus beschikbaar om uit te kiezen. Eén keer in de drie
weken bezoekt groep 3 De Vindplaats voor een les waarbij het interactief voorlezen centraal staat. De
groepsleerkracht leest iedere dag voor en ook leerlingen die dit willen, mogen voor de groep voorlezen
en/of hun boek promoten. Groep 3 kijkt de serie Leesdas, lettervos, boekentas.
Om het maken van “leeskilometers” te bevorderen wordt er vanaf kern 4 gestart met kilometerlezen. Alle
leerlingen krijgen een kilometerleeskaart, waarop zij kunnen bijhouden hoeveel bladzijden zij gelezen
hebben. Voor iedere volle kaart verdient de leerling een beloning. De volle kaarten worden opgespaard
om uiteindelijk een leesbeloning voor de hele groep te verdienen.
Spreekbeeld
Naast de methode Veilig leren lezen wordt net als in groep 1/2 gebruik gemaakt van “Spreekbeeld” om
de klank-tekenkoppeling te versterken. Spreekbeeld leert leerlingen klanken te koppelen aan letters door
gebruik te maken van gebaren, emotie, articulatie en betekenis. Alle zintuigen worden geprikkeld en
geactiveerd, zodat leerlingen de aangeleerde letters makkelijker onthouden. Doordat de leerlingen in
groep 1/2 al met Spreekbeeld hebben gewerkt, zullen zij de nieuwe letter gemakkelijker onthouden.
Spreekbeeld wordt hand in hand met Veilig leren lezen ingezet. De letter die in Veilig leren lezen wordt
aangeboden, wordt gekoppeld aan het beeld dat in spreekbeeld aan de orde komt.
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4.2.2 Spelling
Veilig leren lezen
Het aanleren van de spellingvaardigheid is binnen Veilig leren lezen sterk gekoppeld aan het aanleren van
de leesvaardigheid. Spellen biedt een sterke ondersteuning voor het lezen. Tijdens het spellen moeten
leerlingen elke klank actief omzetten in een letter.
Bij het spellen is het “hakken” van een woord (auditieve analyse) een essentiële vaardigheid.
Leerlingen wordt aangeleerd om te luisteren naar een woord, het onder te verdelen in klankgroepen om
vervolgens te komen tot de juiste klank-tekenkoppelingen om het woord te schrijven.
De leerlijn spelling is gelijk voor zowel de maan- als de zonlijn. Het schrijven van de letters biedt namelijk
een sterke basis voor het goed inslijpen van de juiste spelling en het toepassen van de
spellingstrategieën. Dit leerproces is óók voor de betere lezers van belang.
Om de klank-tekenkoppelingen in voldoende mate te automatiseren krijgen de leerlingen vanaf het begin
van het schooljaar minimaal 3 keer per week auditieve en/of visuele letter- of woorddictees. Ook maken
de leerlingen woorden met de letterdoos, het klikklakboekje en op het wisbordje.

4.2.3 Begrijpend lezen
Een goede technische leesvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen. Daarnaast is
het van belang om de samenhang tussen begrijpend lezen, begrijpend luisteren en
woordenschatontwikkeling bij het begrijpend leesonderwijs in groep 3 te betrekken.
Veilig leren lezen
Binnen Veilig leren lezen wordt er gebruik gemaakt van verhalende teksten. Bij de verhalen die de
groepsleerkracht voorleest en teksten die de leerlingen lezen in de leesboekjes, wordt aandacht besteed
aan strategieën ter voorbereiding op het begrijpend lezen. Hierbij ligt het accent op de verhaalstructuur
en de verhaalanalyse (wie-wat-waarom-vragen, maar ook ‘probleem-hoe oplossen’ en ‘hoofdfigurenbijfiguren’) en op het gebruikmaken van voorkennis. Ook worden leerlingen aangezet om na te denken
over relaties zoals doel-middel, oorzaak-gevolg en kerngedachten (bv. op basis van een titel) in teksten.
In de werkboekjes bij de methode wordt vanaf kern 7 aandacht besteed aan het aanleren van verwijs- en
signaalwoorden, bijvoorbeeld maar, want, hij, zij, deze, die, dat, hierop. Op deze manier worden
leerlingen aangemoedigd om relaties tussen zinnen binnen een tekst te begrijpen.
Vanaf kern 7 maken de leerlingen ook steeds vaker kennis met andere tekstsoorten zoals versjes,
gedichten, raadsels, dialogen, moppen en informatieve teksten.
Vanaf kern 5 worden er pictogrammen geïntroduceerd om de ontwikkeling op het gebied van begrijpend
lezen te ondersteunen. Deze picto’s (begin/eind/oplossing/wie/wat/waar/hoe/wanneer) worden zichtbaar
in de groep gehangen. De picto’s worden buiten de methode ook gekoppeld aan bijvoorbeeld het
voorlezen en de vertelbeurt.
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4.2.4 Schrijven
Invented spelling speelt ook in groep 3 nog een grote rol. Leerlingen worden middels verschillende
activiteiten uitgedaagd om de geleerde letters en woorden te gebruiken in geschreven taal. Aansluitend
bij de methode Veilig leren lezen, worden er bijvoorbeeld zinnen geschreven bij de anker/vertelplaten bij
iedere kern.
Er is aandacht voor functioneel schrijven en creatief schrijven. Het is hierbij belangrijk dat leerlingen niet
geremd worden in het schrijven, omdat ze woorden willen gebruiken die ze nog niet met de juiste spelling
kunnen schrijven. De leerlingen worden vanaf het begin wel ondersteund om de juiste spelling te
gebruiken, deze sturing mag echter het plezier in het spelling en/of schrijfproces niet in de weg staan. De
leerkracht heeft in dit proces een coachende rol. Op deze manier kan het spontane schrijfgedrag vanuit
groep 1/2 in stand blijven.
Twee keer per week wordt in groep 3 in hoeken gewerkt. In de schrijfhoek krijgen de leerlingen de
gelegenheid om op diverse speelse manieren o.a. stempelen, lettertje tik-platen met schrijven bezig te
zijn.

4.2.5 Woordenschat
Veilig leren lezen
De ankerverhalen bij iedere kern vormen aanknopingspunten voor de uitbreiding van de woordenschat
van de leerlingen. Naast de concrete en meer abstracte woorden die aan bod komen bij de
ankerverhalen, wordt in de werkboekjes aandacht besteed aan de betekenis van verwijs- en
signaalwoorden.
LogoMiddenbouw
Omdat het woordenschatonderwijs op de Cornelis Musiusschool een
centrale plaats inneemt, wordt extra ingezet op de uitbreinding van de woordenschat door het werken
met LogoMiddenbouw. Dit is het vervolg op Logo3000 groep 1/2 (zie ook 4.1).
Voor het samenstellen van Logogroep 3 is gebruik gemaakt van bestaande frequentielijsten (lijsten van
woorden die vaak voorkomen), zoals de WAK-lijst, Schrooten & Vermeer en Basilex.
Het materiaal van groep 3 bestaat uit leerkrachtkaarten, kant-en-klare woordwebben en praatplaten voor
op de woordmuur en een woordkalender voor de woorden van de week. Ook zijn er liedjes en versjes
gemaakt waarin de woorden terugkomen.
Met LogoMiddenbouw worden de woorden middels de Viertakt van Verhallen in betekenisvolle clusters
aangeboden en ingeoefend. Per week worden 4 woordclusters aangeboden en één bladzijde van de
woordkalender behandeld. De leerkracht kiest clusters die aansluiten bij de kern van Veilig Leren Lezen
en het IPC-thema dat in de groep behandeld wordt. Alle aangeboden woordclusters blijven steeds 2
weken visueel in de groep aanwezig. Gedurende die 2 weken worden activiteiten gedaan om de woorden
in te oefenen (consolideren).
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4.2.6 Spreken en luisteren
Bij de methode Veilig leren leze wordt per kern één “ankerverhaal” gebruikt. Dit verhaal wordt op een
interactieve manier aan leerlingen voorgelezen en met hen besproken. Bij elke kern is er een vertelplaat,
een prentenboek of een verteltheater waarover leerlingen met elkaar in gesprek gaan. De volgende
gespreksvaardigheden komen aan bod; Vragen stellen, antwoord geven, beschrijven, vertellen en verslag
doen.
In de kring kunnen de leerlingen vrij vertellen. Leerlingen verwoorden hun eigen ervaringen en die van
anderen. In groep 3 wordt gewerkt met vertelbeurten. De leerling die aan de beurt is, bereidt de
vertelbeurt voor en vertelt dan aan de groep over bijvoorbeeld een hobby. De andere leerlingen stellen na
afloop vragen.

4.2.7

Taalbeschouwing

Gedurende de eerste 6 kernen van Veilig Leren lezen wordt er geen expliciete aandacht besteed aan
taalbeschouwing. De focus ligt dan nog echt op het aanvankelijk lezen en spellen. Vanaf kern 7 komt er
meer ruimte voor taalbeschouwing, bijvoorbeeld door het behandelen van verkleinwoorden en
samenstellingen.
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4.3 Groep 4 t/m 8

4.3.7

Spreken & luisteren

Taal in Beeld
Voor het aanleren van spreek- en luistervaardigheden wordt er in groep 4 t/m 8 gebruik gemaakt van de
leerlijn spreken en luisteren van de methode Taal in Beeld. Deze leerlijn richt zich op specifieke
vaardigheden voor spreken, luisteren en het voeren van gesprekken.
Binnen de methodelessen leren de leerlingen over:






De inhoud: wat wil ik zeggen?
De vorm: hoe zeg ik het?
De strategie: waar moet ik op letten?
De presentatie: welke hulmiddelen kan ik gebruiken?
De feedback: hoe wordt er gereageerd?

De lessen spreken en luisteren worden gegeven volgens het IGDI model. Bij iedere les wordt een spreeken of luisterdoel centraal gesteld, waarop instructie gegeven wordt. De kinderen krijgen vervolgens de
ruimte om dit toe te passen. Dit gebeurt altijd in drie fasen: de voorbereiding, de uitvoering en de

evaluatie.

Er zijn per jaar 24 lessen, waarbij de verschillende vaardigheden worden geoefend en verschillende
spreekdoelen worden toegepast. Dit kan zijn informeren, instrueren, amuseren, beschouwen, activeren,

overtuigen en discussiëren.

De methode heeft aandacht voor verbale en non-verbale communicatie en leert de leerlingen diverse
boodschappen over te brengen. Dit kan informatie en waargebeurde verhalen zijn (non-fictie) of fantasie
(fictie).
De opgedane kennis over spreek- en luisterdoelen worden 4 keer per jaar getoetst. De ontwikkeling van
de spreek- en luistervaardigheden wordt geobserveerd door de groepsleerkracht.

4.3.8

Voortgezet technisch lezen

Estafette
Vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt van de methode Estafette. Estafette sluit aan op Veilig leren
lezen. De methode bouwt voort op het eindniveau “aanvankelijk lezen” dat leerlingen bereiken aan het
einde van groep 3.
Een belangrijk didactisch uitgangspunt van Estafette is het fasenmodel. Volgens dit model leren
kinderen eerst correct lezen, waarna ze hun leessnelheid verhogen om vlot en vloeiend te leren lezen. Het
gebruik van het fasenmodel is in Estafette duidelijk herkenbaar. Specifieke leesmoeilijkheden worden
eerst apart geoefend op woord- en zinsniveau. Hierbij is het devies: eerst goed en dan snel. Vervolgens
krijgen leerlingen teksten, waar de behandelde leesmoeilijkheden in voorkomen.
De methode Estafette behandelt per leerjaar 2 AVI-niveaus. Voor ieder AVI-niveau zijn er 2
leerstofpakketten. Een leerstofpakket bestaat uit een werkboekje, een leesboekje en een Veilig en Vlotboekje met oefeningen op woord- en zinsniveau. Voor sterke lezers zijn er Estafettelopers. Dit zijn
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speciale werkboekjes die gericht zijn op het zelfstandig oefenen van leesmoeilijkheden en het vastleggen
van leeservaringen. Tijdens de instructiefase van de les maakt de groepsleerkracht gebruik van de
leerkrachtassistent op het digi-bord. Hierop zijn o.a. flitsoefeningen met de aan te leren woorden
beschikbaar.

Met Estafette krijgen de leerlingen leesonderwijs dat afgestemd is op hun niveau. De leesprestaties
bepalen de aanpak voor iedere leerling afzonderlijk. Estafette kent 3 verschillende aanpakken:




Aanpak 1 voor risicolezers
Met begeleiding, extra leestijd en meer instructie.
Aanpak 2 voor methodevolgers
Met een klassikale basisinstructie en zelfstandig werken.
Aanpak 3 voor snelle lezers
Met een minimale instructie, volop zelfstandig werken en veel vrijheid in lezen.

De methode maakt onderscheid tussen “basislessen” en “toepassingslessen”.
Tijdens de basislessen (2-3x per week) ligt de nadruk op het aanleren en inoefenen van woorden met
specifieke leesmoeilijkheden. Tijdens de basislessen werken de leerlingen van aanpak 3 grotendeels
zelfstandig met de Estafettelopers. De leerlingen van aanpak 1 en 2 krijgen instructie gericht op de
nieuwe leesmoeilijkheid.
Tijdens de toepassingslessen (1x per week) werken de leerlingen van aanpak 1 en 2 grotendeels
zelfstandig. De leerlingen van aanpak 3 krijgen tijdens de instructiefase van de les feedback op het
gemaakte werk en oefeningen gericht op het onderhouden van hun technische leesvaardigheid.
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Schematisch ziet de basisles er als volgt uit:

Voor het bevorderen van het leerproces maakt de groepsleerkracht tijdens de Estafette lessen gebruik
van de volgende technieken:


Voor-koor-zelf

Voor; De leerkracht of medeleerling leest een stukje tekst voor met goede intonatie en goed tempo. De

voorgelezen leerling wijst mee op de tekst.
Koor; het voorgelezen stukje wordt nu voor een tweede keer samen, hardop gelezen. De leerling leest
samen met de leerkracht met de juiste intonatie en in het juiste tempo.
Zelf; Na de voorbereidende activiteiten lezen de leerlingen zelf, individueel, hardop. Hier krijgen ze weer
inhoudelijke feedback op.
 Wacht-hint-prijs
De leerkracht wacht minstens vijf seconden als de leerling ergens niet meteen uitkomt.
De leerkracht lokt de leerling uit om gebruik te maken van specifieke woordkenmerken, zijn algemene
taalvaardigheden en/of de betekenis van de zin, de context en zijn voorkennis. De leerkracht laat de
leerling vooral weten wat hij goed doet. De leerlingen worden aangemoedigd deze wacht-hint-prijsmethode ook zelf toe te passen als ze samen teksten lezen.
 Expliciete feedback op het leesproces
Soms is het nodig om een leerling uitgebreider en explicieter feedback te geven. Bijvoorbeeld: “Toen je
dat woord niet wist, heb je de zin uitgelezen en nu weet je wel wat er staat. Prima!” Of: “Toen je dat

woord niet in één keer herkende ging je het in stukjes lezen. Heel goed.”

Zo wordt de feedback een leerervaring; de leerling leert dat het helpt om gebruik te maken van specifieke
leesstrategieën en wordt aangemoedigd deze strategieën toe te passen.
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Extra leesbegeleiding/uitbreiding leertijd
De leerlingen die in aanpak 1 zitten hebben behoefte aan extra leertijd om hun technische
leesvaardigheid te verbeteren. Deze leerlingen krijgen wekelijks extra leesbegeleiding van een vrijwilliger
en/of van de groepsleerkracht. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de volgende leermiddelen:
 Computerprogramma “Flits”
Het programma “Flits” biedt oefening op woordniveau. De woorden verschijnen één voor één op
het beeldscherm. De leerling moet proberen om de woorden zo vlot mogelijk te lezen. Als een
woordrij voldoende geautomatiseerd is en vlot genoeg gelezen wordt, krijgt de leerling een
nieuwe lijst. De woordlijsten van Flits kunnen ook worden afgedrukt en klassikaal worden ingezet
om het leestempo of woordniveau te verhogen.
 De DMT-oefenmap van Luc Koning
De DMT-oefenmap biedt leesoefeningen op woord- zins- en tekstniveau, passend bij het aviinstructieniveau van de leerling. De leesbegeleider oefent samen met de leerling een bladzijde uit
de map. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de techniek “herhaald lezen”; dezelfde tekst
wordt meerdere keren gelezen, waarbij de focus steeds meer verschuift van correct lezen naar
vloeiend en vlot lezen. De leerling krijgt de behandelde bladzijde mee naar huis, om verder te
oefenen.
Vrij lezen
Voor alle leerlingen wordt tijd ingeroosterd om vrij te lezen, al dan niet met behulp van kopieerbladen
met verwerkingsopdrachten. Leerlingen worden aangemoedigd om met elkaar in gesprek te gaan over
wat ze hebben gelezen.
Naast het aanleren van een goede technische leesvaardigheid, is er veel aandacht voor het bevorderen
van het leesplezier. In alle groepen is een gevarieerd aanbod aan leesmateriaal aanwezig. Iedere groep
heeft een aantrekkelijke leeshoek waarin o.a. leesboeken, informatieve boeken (al dan niet passend bij
het thema), stripboeken en tijdschriften aanwezig zijn.
Boekpromotie
Alle leerlingen worden betrokken bij het promoten van leesboeken. De leerlingen presenteren een boek
en lezen een zelf gekozen stukje tekst voor. Indien ze verwerkingsactiviteiten bij het boek hebben
gemaakt, kunnen ze dit met de groep delen. Ook de groepsleerkracht “modelt” regelmatig het promoten
van een boek.
De Vindplaats
In de schoolbibliotheek, De Vindplaats, zijn leesboeken van de diverse Avi-niveaus aanwezig. De
leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben 2x per week de gelegenheid om naar De Vindplaats te gaan om hun
boek te ruilen. Wekelijks voorafgaand aan een ruilmoment komt de biebjuf een boek promoten. Aan de
start van een dagdeel, bij binnenkomst in de groep, hebben leerlingen de gelegenheid om in hun
bibliotheekboek te lezen.
Voorleesweek
De Cornelis Musiusschool doet mee aan de landelijke voorleesweek. Leerlingen en hun ouders worden
tijdens de voorleesweek extra gestimuleerd om thuis te lezen. Op school is er elke dag een bijzondere
gast die in de groep komt voorlezen. Dit kan zijn een andere leerkracht, een leerling uit een hogere groep
of bijvoorbeeld een opa of oma of de badmeester van het zwembad.
Als afsluiting van de voorleesweek is er de voorleeswedstrijd voor de bovenbouwleerlingen (groep 5 t/m
8). De schoolkampioen, mits afkomstig uit groep 7 of 8, mag meedoen met de voorleeswedstrijd tussen
alle Delftse scholen.
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Kilometer lezen
Kilometerlezen is een tool die in een afgesproken periode in het schooljaar wordt ingezet om leerlingen te
motiveren “leeskilometers” te maken. Door het maken van leeskilometers zal het leesproces meer
geautomatiseerd gaan verlopen en wordt de technische leesvaardigheid van de leerlingen vergroot.
Bij het kilometerlezen krijgen de leerlingen twee spaarkaarten met hokjes (één voor thuis en één voor op
school). Als ze een bladzijde hebben gelezen van een boek op hun eigen leesniveau, mogen ze een hokje
kleuren. Met een volle spaarkaart verdient een leerling een beloning.
Om de hele groep te motiveren actief deel te nemen is er een groepsbeloning als er een bepaalde
hoeveelheid hokjeskaarten zijn ingeleverd. Omdat de leerlingen ook thuis een spaarkaart hebben, worden
ouders ook actief betrokken bij het leren lezen van hun kind.

4.3.9

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

Algemeen
Vanaf groep 4 wordt er gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip XL.
Deze methode biedt teksten aan die aansluiten bij de actualiteit. Dit bevordert de betrokkenheid,
motivatie en het enthousiasme van de leerlingen om met de teksten aan de slag te gaan.
Door het werken met de teksten van Nieuwbegrip vergroten leerlingen niet alleen hun vaardigheid
begrijpend lezen; tevens bieden de teksten hen kansen voor woordenschatuitbreiding, het vergroten van
hun algemene ontwikkeling en het vormen van hun wereldbeeld. Kennis van de wereld en een grote
woordenschat zijn belangrijke voorwaarden om nieuwe leesteksten goed te kunnen begrijpen.
De methode biedt elke week een nieuwe tekst aan over een onderwerp dat op dat moment “in het
nieuws” is. Daarnaast wordt er een tweede tekst aangeboden, die gerelateerd is aan het actuele
onderwerp maar een andere tekstsoort behandelt.
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De tekstsoorten die behandeld worden zijn:
 instructieteksten
 verhalende teksten
 informatieve teksten
 betogende teksten
Iedere week is er aansluitend bij de leestekst een woordenschatles. De tweede tekst en de
woordenschatles kunnen door de leerlingen op de computer gemaakt worden.

Leesstrategieën
De methode richt zich op het aanleren van verschillende leesstrategieën. Deze strategieën blijken effectief
bij het begrijpen van teksten.
Iedere week staat er een andere strategie centraal. De leerkracht geeft directie instructie op de strategie
middels “modeling” (een leerkrachtvaardigheid, waarbij de leerkracht aan de leerlingen voordoet hoe
bepaalde strategieën toe te passen). Ook wordt leerlingen aangeleerd om teksten schematisch weer te
geven middels zogenoemde “sleutelschema’s”. Voorbeelden van sleutelschema’s zijn een venndiagram
(overeenkomsten en verschillen), een stroomschema (aantonen van een cyclus) of een wie-wat-waarschema.

De volgende strategieën worden aangeleerd:
- Voorspellen:
Deze strategie wordt voor, tijdens en na het lezen van de tekst uitgevoerd. De kinderen oriënteren
zich op het onderwerp en proberen op basis van titels, kopjes en afbeeldingen te voorspellen waar
de tekst over gaat. Ze vormen zich een beeld van de tekst en gaan na wat ze al van dit onderwerp
weten. Na het lezen van de tekst wordt gecontroleerd of de voorspellingen klopten.
- Ophelderen van onduidelijkheden:
De kinderen komen tijdens het lezen woorden tegen die ze niet kennen, zinnen of alinea’s die zij
niet begrijpen. Deze strategie geeft de kinderen handvatten om tot begrip van de tekst te komen.
- Samenvatten:
De kinderen leren hoe ze een alinea, een stukje van de tekst of een hele tekst moeten
samenvatten. Ze stellen zichzelf vragen en halen de belangrijkste informatie uit de teksten. Hierbij
wordt regelmatig gebruik gemaakt van een sleutelschema.
- Vragen stellen:
Tijdens het lezen leren de kinderen zichzelf vragen te stellen, vragen om na te gaan of zij de tekst
nog begrijpen of wat zij van dit onderwerp weten of welke vragen de gegeven informatie oproept.
- Relaties en verwijswoorden:
Om tot een goed tekstbegrip te komen is het belangrijk dat de kinderen inzicht hebben in de
structuur van de tekst en de relaties tussen woorden, zinnen en alinea’s. Er worden verbanden
gelegd.
- Visualiseren:
Om een goed overzicht van de inhoud van de tekst te krijgen, is het van belang dat de kinderen
een goed beeld vormen van de tekst. Een manier om dit te doen is middels een sleutelschema.
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Een lessencyclus (blok) bestaat uit 6 weken. Iedere week staat één van de strategieën centraal. Tijdens
de zesde les worden alle strategieën nog eens behandeld. Er wordt gebruik gemaakt van een stappenplan
lezen, waar deze strategieën in terugkomen.

De leesteksten
Nieuwsbegrip biedt teksten aan van niveau AA t/m D niveau:
AA:
A:
B:
C:
D:

groep 4
groep 5 en 6
groep 7 en 8
leerlingen in groep 8 met een sterk tekstbegrip
leerlingen in het voortgezet onderwijs

Om tot een goed leesbegrip te komen is het belangrijk dat leerlingen teksten op het juiste niveau krijgen
aangeboden. Om aan te sluiten bij de verschillende leesniveaus binnen een jaargroep, kan de
groepsleerkracht ervoor kiezen om binnen één jaargroep teksten van verschillende niveaus aan te bieden.
De groepsleerkracht bepaalt het passende tekstniveau van een leerling aan de hand van de behaalde
resultaten op de gestandaardiseerde toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem en observaties in de
groep.
Doordat het onderwerp van de leestekst voor alle leesniveaus hetzelfde is, blijft het mogelijk om een
gedeelte van de les gezamenlijk te behandelen.

Opbouw van de lessen
De lessen van Nieuwsbegrip XL verlopen volgens een vaste opbouw. Deze opbouw past binnen het
directe instructiemodel dat op de Cornelis Musiusschool gehanteerd wordt.
Bij iedere tekst is een Jeugdjournaal aflevering gemaakt. Voordat de tekst behandelt wordt, bekijken de
leerlingen deze aflevering. Op deze manier wordt de voorkennis geactiveerd of raken de kinderen
bekend met het onderwerp. Dit leidt tot een beter begrip van de leestekst.
Nieuwsbegrip XL selecteert moeilijke woorden uit de tekst ter uitbreiding van de woordenschat. De
leerkracht legt de woorden die noodzakelijk zijn om de tekst goed te begrijpen vooraf of na het kijken van
de Jeugdjournaal aflevering aan de leerlingen uit volgens de Viertakt van Verhallen.
De overige woorden worden tijdens het behandelen van de tekst volgens de woordleerstrategieën
uitgelegd.
Gedurende de lessen begrijpend lezen worden de leerlingen aangemoedigd om moeilijke woorden of
belangrijke delen van de tekst te markeren. Door hier een gewoonte van te maken worden leerlingen
actieve begrijpend lezers.
In groep 4 begint de les met een activiteit op het gebied van technisch lezen. Er wordt geoefend met het
decoderen van moeilijke woorden uit de leestekst. Het decoderen vormt dan later in de les geen
belemmering meer, waardoor de focus kan verschuiven naar leesbegrip.
In groep 5 t/m 8 wordt indien mogelijk met zwakke lezers de tekst voorafgaand aan de les al
doorgelezen, zodat ook zij zich tijdens de les meer kunnen focussen op tekstbegrip.
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De basisles
 Klassikaal: Speciale Jeugdjournaal aflevering bekijken
Voor het bekijken van de aflevering wordt het onderwerp benoemd. De leerlingen wordt gevraagd of zij
een idee hebben waarover de tekst en de aflevering zouden kunnen gaan. Na het kijken wordt de
aflevering besproken en worden er vragen gesteld. Hiervoor biedt Nieuwsbegrip XL kijk- en luistervragen.
Deze kunnen ook voorafgaand aan het kijken naar de aflevering aangeboden worden. Op deze manier
leren de kinderen gericht te kijken en te luisteren.
 Klassikaal: Voorspellen
De tekst wordt op het digibord getoond en de titel, de kopjes en de afbeeldingen worden bekeken. Er
wordt voorspeld wat er in elke alinea zou kunnen staan. De voorkennis die middels de Jeugdjournaal
aflevering is geactiveerd, kan hierbij worden ingezet.
 Klassikaal: Taakinstructie
Het lesdoel en de strategie worden besproken. De groepsleerkracht geeft een korte algemene instructie
over de strategie middels modelen.
 In groepjes: Instructie
De instructieonafhankelijke leerlingen (leerlingen met een hoog begrijpend leesniveau) gaan in twee- of
drietallen zelfstandig de tekst behandelen. Zij zullen in hun groepje hardop denkend lezen (modelen). De
leerlingen hebben de rol van de leerkracht overgenomen in hun groepje, dit wordt bij Nieuwsbegrip
rolwisselend lezen genoemd.
De instructiegevoelige en instructieafhankelijke leerlingen werken gezamenlijk met de groepsleerkracht.
De groepsleerkracht behandelt een gedeelte van de tekst met de leerlingen. De groepsleerkracht leert het
het toepassen van de strategie aan middels modelen. De leerkracht neemt de rol van “expert” aan en laat
door hardop te denken zien hoe de strategieën toegepast kunnen worden.
 In groepjes: verlengde instructie
Ook de instructiegevoelige leerlingen gaan nu over tot rolwisselend lezen in kleine groepjes.
De instructieafhankelijke leerlingen blijven verder werken met de groepsleerkracht. De groepsleerkracht
zal blijven modelen waar nodig, maar moedigt ook de instructieafhankelijke leerlingen aan de rol van
“expert” over te nemen. Met deze groep leerlingen is er extra aandacht voor het stappenplan lezen.
 Zelfstandige verwerking
Na het lezen van de tekst maken de leerlingen de vragen over de tekst. De instructieafhankelijke en
instructiegevoelige leerlingen maken de vragen zelfstandig. De groepsleerkracht start gezamenlijk met de
instructieafhankelijke leerlingen. Na een aantal opdrachten werken ook zij zelfstandig verder.
De groepsleerkracht loopt rondes en geeft waar nodig direct feedback op het gemaakte werk.
 Afsluiting
Het lesdoel wordt nogmaals centraal gesteld. Er wordt gereflecteerd op het toepassen van de strategieën
en het maken van de vragen bij de tekst.

De lesopbouw zoals hierboven beschreven kan worden opgesplitst in twee delen. Het eerste deel heeft
dan betrekking op het behandelen van de tekst, het tweede deel op de verwerking.
In de basisles worden sturingsstrategieën toegepast. De sturingsstrategieën geven houvast bij het
begrijpend leesproces van een tekst: leesdoel bepalen, oriëntatie op de tekst, actualiseren (voor)kennis
en woordenschat, actief lezen door toepassen leesstrategieën, controle van begrip, toepassen van
herstelstrategieën en controleren leesdoel.
Herstelstrategieën worden ingezet bij het lezen van moeilijke stukjes van de tekst of tijdens de verlengde
instructie. Voorbeelden van herstelstrategieën zijn langzamer lezen, aandachtiger lezen, hardop lezen,
een stukje opnieuw lezen, een stukje verder lezen, naar de illustratie kijken, hulp vragen.
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Nieuwsbegrip XL woordenschat oefenen

Zoals beschreven selecteert Nieuwsbegrip XL moeilijke woorden in iedere tekst. In het online
oefenprogramma van Nieuwbegrip XL worden deze woorden nog eens uitgelegd en maken leerlingen
opdrachten om de betekenis van de woorden in te oefenen.
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 hebben een persoonlijke inlogcode voor de website van Nieuwsbegrip XL.
Vanaf groep 5 wordt van leerlingen verwacht dat ze wekelijks deze opdrachten als huiswerk maken.
Nieuwsbegrip XL andere tekstsoort
Naast de basisles wordt er een tweede tekst behandeld. Deze tekst sluit aan op hetzelfde onderwerp,
maar is een ander soort. Voorbeelden zijn recepten, verhalen, gedichten, e-mail, reclametekst etc. Deze
tekst wordt volgens dezelfde manier behandeld als de basisles, maar dan korter. Ook kan ervoor gekozen
worden om deze tekst digitaal te maken. Dan wordt er een korte modelinstructie in de groep gegeven en
vervolgens de opdrachten als huiswerk opgegeven. Als er thuis geen beschikking is tot internet kan het
op school na schooltijd gemaakt worden.

Toetsen

De methode Nieuwsbegrip XL heeft een toetskalender waarin verschillende toetsen afgenomen kunnen
worden. Wij nemen er minimaal 5 per jaar af. Twee maal een strategietoets, dit zijn toetsen om te
onderzoeken of de kinderen de verschillende leesstrategieën kunnen toepassen. Drie maal per jaar
nemen wij de toets ‘Informatieve en andere teksten’ af om te onderzoeken of de kinderen de volgende
aspecten beheersen: globaal tekstbegrip, gedetailleerd tekstbegrip, informatieselectie, schema’s en
tabellen interpreteren, informatie en meningen vergelijken, informatie en meningen ordenen.
De gegevens uit deze toetsen, de CITO-toetsen en de observaties van de leerkrachten worden gebruikt
bij het opstellen van het groepsplan. In het groepsplan wordt er in principe gewerkt met 3
niveaugroepen.

Begrijpend lezen als integraal onderdeel van het onderwijsaanbod

Er is dagelijks aandacht voor begrijpend lezen. Dit komt o.a. terug in begrijpend luisteren, waarbij de
leerkracht of leerling iets vertelt of voorleest, waarbij dezelfde strategieën als bij begrijpend lezen
toegepast worden, zoals voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden en samenvatten.
Begrijpend lezen komt vooral terug in allerlei teksten bij het thematisch werken met IPC. De
functionaliteit van teksten en het achterhalen van informatie uit teksten krijgt dan een betekenisvolle rol
bij de kinderen. Hiermee komen we tegemoet aan voorwaarden of aspecten om een goede begrijpend
lezer te worden: de kennis van de wereld wordt door teksten vergroot. En kennis zorgt weer voor het
vergoten van de leesbegrip.
Ook bij teksten naast de lessen van begrijpend lezen blijft de leerkracht de strategieën benoemen.

4.3.10

Spelling

Spelling in Beeld
Op de Cornelis Musiusschool wordt in groep 4 t/m 8 gebruik gemaakt van de methode Spelling in Beeld.
De opbouw en werkwijze van Spelling in Beeld sluit aan bij Taal in beeld.
Om goede spellers te worden, moeten leerlingen verschillende spellingsmoeilijkheden
(spellingcategorieën) beheersen. Voor het aanleren van de verschillende categorieën maakt de methode
Spelling in Beeld onderscheid tussen:




Klankwoorden
Regelwoorden
Onthoudwoorden
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Bij het aanleren en inoefenen van de verschillende spellingcategorieën maakt de methode gebruik van
ankerkaarten en uitlegkaarten. Bij iedere spellingcategorie hoort een ankerkaart, die in de klas
opgehangen wordt. Tijdens de spellinglessen maken de leerlingen gebruik van een opzoekboekje met
uitlegkaarten; per spellingcategorie één uitlegkaart. Per jaargroep is er voor iedere leerling een
opzoekboekje, waarin de uitlegkaarten die dat jaar behandeld worden verzameld zijn. Op iedere
uitlegkaart staat aangegeven of het om klankwoorden, regelwoorden of onthoudwoorden gaat.

Voorbeelden van uitlegkaarten:

Per jaargroep zijn er binnen de methode negen blokken van vier weken. Gedurende een blok worden er
vier nieuwe spellingcategorieën aangeboden en reeds aangeboden categorieën herhaald.
Na de derde week van ieder blok worden er 4 categorieën getoetst.
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De vierde week is een herhalingsweek. Leerlingen die de aangeboden categorieën nog niet beheersen,
krijgen gedurende de herhalingsweek extra instructie en inoefening. Leerlingen die de categorieën wel
beheersen gaan aan de slag met de Taalmakers (zie differentiatie)

Werkwoordspelling
Vanaf groep 6 is er binnen de methode Spelling in Beeld specifieke aandacht voor werkwoordspelling. Per
blok zijn er aantal lessen waarbij werkwoordspelling centraal staat. Daarnaast bevat elke woordspellingles
een opdracht die betrekking heeft op het inoefenen van de werkwoordspelling. De leerlijn
werkwoordspelling bouwt uit van het herkennen van werkwoorden, naar het schrijven van de
persoonsvorm tegenwoordige tijd in groep 6 tot het kunnen schrijven van alle verschillende
werkwoordsvormen in groep 8.

Opbouw van de lessen
De methode Spelling in Beeld hanteert een vaste lesopbouw, die aansluit bij het IGDI-instructiemodel dat
op de Cornelis Musiusschool wordt gebruikt. Ook bij de spellinglessen wordt ingezet op gedifferentieerd
onderwijs, waarbij er afstemming van het onderwijsaanbod plaatsvindt voor zowel de instructieafhankelijke, de instructie-gevoelige als de instructie-onafhankelijke leerlingen.
De lesopbouw is als volgt:


Fase 1



Fase 2



Fase 3



Fase 4

De aan te leren categorie wordt klassikaal besproken. Middels een kleine oefening wordt de
voorkennis van de leerlingen m.b.t. het lesdoel geactiveerd. In de methode heet deze fase op
verkenning. In deze fase van de les worden regelmatig coöperatieve werkvormen ingezet, om
de betrokkenheid van alle leerlingen te verhogen.
De instructieonafhankelijke leerlingen krijgen een korte werkinstructie en gaan vervolgens
individueel of in kleine groepjes met de lesstof aan de slag. De instructiegevoelige en
instructieafhankelijke leerlingen krijgen in deze fase instructie op de aan te leren spelling
categorie. Hierbij worden instructiefilmpjes behorende tot de methode ingezet. De filmpjes
geven een heldere uitleg, die zowel visueel als auditief ondersteund wordt. Dit helpt bij de
ontwikkeling van een goed woordbeeld.
De instructiegevoelige leerlingen gaan nu ook individueel of in kleine groepjes aan de slag met het
inoefenen en verwerken van de leerstof. De instructieafhankelijke leerlingen krijgen verlengde
instructie, waarbij de focus ligt op het analyseren van de spellingsmoeilijkheid in de aan te leren
categorie. Na de verlengde instructie werken ook deze leerlingen zelfstandig verder aan de
verwerkingsopdrachten.
Een klassikale terugblik op de les. De leerlingen reflecteren op het te behalen lesdoel. Middels een
oefening wordt gecontroleerd of het lesdoel behaald is. Dit wordt met de leerlingen besproken.
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Differentiatie
Naast afstemming in de instructie (zie opbouw van de lessen) vindt er ook afstemming plaats tijdens de
verwerkingsfase van de les.
In het werkboek van Spelling in Beeld zijn er opdrachten van verschillend niveau. Alle leerlingen maken
de opdrachten met 1 stip. De opdrachten met 2 stippen bieden uitdaging voor de instructiegevoelige en
instructieonafhankelijke leerlingen.
Voor de instructieonafhankelijke en taalsterke leerlingen zijn er tevens Taalmakers beschikbaar.
Taalmakers zijn extra werkboekjes die uitdagende, creatieve taal- en spellingopdrachten bevatten
(opdrachten met 3 stippen).
Voor instructiegevoelige leerlingen en instructieafhankelijke leerlingen is er extra oefenmateriaal
beschikbaar in de vorm van werkbladen uit de online database behorende tot de methode. Met deze
werkbladen krijgen leerlingen extra oefeningen op de categorieën die binnen het blok worden
aangeboden of op categorieën buiten het blok waar zij nog extra oefening voor nodig hebben.
Spellingspeurder
Spellingspeurder is een softwareprogramma dat aansluit bij de methode Spelling in Beeld. Met
Spellingspeurder werken leerlingen op een speelse manier aan hun spelvaardigheid. Het online
programma bevat instructie en oefenstof voor alle spellingcategorieën uit Spelling in Beeld. Leerlingen
kunnen zelfstandig met Spellingspeurder aan de slag. Het programma biedt uitleg, oefeningen en toetsen
aansluitend bij het niveau van de leerling. In groep 4 t/m 8 werken alle leerlingen minimaal 1x per week
met Spellingspeurder.
Toetsen
De methode Spelling in Beeld biedt per blok een controledictee. De gegevens hiervan worden
geanalyseerd op categoriefouten, waardoor er in de herhalingsweek aan specifieke (groepjes) leerlingen
extra instructie gegeven kan worden op de niet beheerste onderdelen. Tevens krijgen de leerlingen extra
kopieerbladen om de niet beheerste onderdelen extra in te oefenen.
De Cito-toetsen Spelling worden gebruikt om de vaardigheidsgroei op het gebied van spelling in kaart te
brengen. Er wordt van iedere leerling een foutenanalyse gemaakt om een zuivere score te krijgen en
nieuwe doelen te stellen voor de komende periode. De verschillende gegevens worden gebruikt om 2x
per jaar een nieuw groepsplan spelling op te stellen. Na een blok van 4 weken wordt het groepsplan
bijgewerkt en worden waar nodig nieuwe doelen gesteld en aanpassingen gemaakt in het
onderwijsaanbod.
Visuele en auditieve 5-woordendictees
Voorafgaand aan de spellinglessen worden de leerlingen structureel blootgesteld aan korte 5woordendictees om verschillende spelling categorieën die eerder geoefend zijn, te herhalen of extra in te
oefenen. Door middel van deze werkwijze worden leerlingen getraind om ook wanneer de verschillende
spelling categorieën door elkaar heen voorkomen, de woorden correct te schrijven.
Er wordt gebruik gemaakt van visuele en auditieve dictees, zodat het woordbeeld (wat zie je) en het
klankbeeld (wat hoor je) goed aan elkaar gekoppeld worden. Tevens wordt er structureel aandacht
besteed aan het herkennen van de woordgroep (klankwoord, regelwoord, onthoudwoord) en het op de
juiste manier toepassen van het bijbehorende stappenplan om het woord correct te schrijven.
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Aanpak 5-woordendictees auditief en visueel:
1. De leerling ziet en hoort het woord, de leerling zegt/leest het woord
2. De leerling bedenkt om welke woordgroep het gaat/wat de spellingsmoeilijkheid is
3. De leerling benoemt de woordgroep/spellingsmoeilijkheid
4. Het voorbeeldwoord verdwijnt, de leerling schrijft het woord uit het hoofd
5. Het voorbeeldwoord komt terug, de leerling controleert of hij het goed geschreven heeft
6. Het woord wordt nogmaals uitgesproken, zodat woord- en klankbeeld weer aan elkaar
gekoppeld worden
Aanpak 5-woordendictees auditief
1. De leerling hoort een woord, de leerling zegt het woord na
2. De leerling bedenkt om welke woordgroep het gaat/ wat de spellingsmoeilijkheid is
3. De leerling schrijft het woord op
4. De juiste schrijfwijze wordt gepresenteerd en aan de hand van de
woordgroep/spellingsmoeilijkheid besproken.
5. De leerling controleert of hij het woord goed geschreven heeft
6. Het woord wordt nogmaals uitgesproken, zodat woord- en klankbeeld aan elkaar gekoppeld
worden
BLOON
BLOON is een methodiek die leerlingen helpt het woordbeeld te memoriseren en hierdoor de juiste
spelling van woorden te onthouden.
BLOON staat voor:
Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken
BLOON is aan aanpak die leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren en wordt doorgaans ingezet als
huiswerk om de spellingwoorden die in de methode aan bod komen extra in te oefenen. Afhankelijk van
het spellingsniveau in een jaargroep wordt BLOON voor alle leerlingen of een gedeelte van de groep
ingezet.
BLOON is er in digitale vorm (https://spelling.bloon-methode.nl/), maar kan ook op papier gedaan
worden. De groepsleerkracht geeft de leerling wekelijks een woordenlijst van woorden die geoefend
moeten worden of zet de woordenlijst in het digitale oefenprogramma. De leerlingen schrijven dan wel
typen de woorden. Hoe vaker per week de leerling met BLOON oefent, hoe effectiever de aanpak is.
Taal in Blokjes
Taal in Blokjes is een methode voor leerlingen die moeite hebben met het leren spellen. Op de Cornelis
Musiusschool worden met name in de groepen 4 en 5 onderdelen van deze methode gebruikt. Taal in
Blokjes gaat uit van de klanken waaruit woorden zijn opgebouwd. De verschillende soorten klanken
hebben een eigen kleur. D.m.v. het bouwen van woorden met de klankkaartjes, worden leerlingen zich
bewuster van de spelling van de woorden en de klanken in de woorden.
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Spelling als integraal onderdeel van het onderwijsaanbod
Op de Cornelis Musiusschool worden leerlingen opgeleid tot “bewuste spellers”. Dit betekent dat
leerlingen niet alleen tijdens de spellinglessen, maar ook bij het maken van ander schriftelijke werk
worden aangemoedigd de spellingregels toe te passen. Tijdens thematisch werken of het werken aan
schrijfopdrachten krijgen de leerlingen de kans om hun werk te reviseren. Dit houdt in dat de leerling zelf,
een klasgenoot of de groepsleerkracht het schriftelijk werk controleert op spelfouten. Op deze manier
worden leerlingen bewust gemaakt dat het vak spelling bedoelt is om het schriftelijk werk dat je
produceert goed te verzorgen.

4.3.11

Schrijven

Taal in Beeld
In groep 4 t/m 8 wordt voor het ontwikkelen van de schrijfvaardigheid de leerlijn schrijven van de
methode Taal in Beeld gebruikt. De lessen schrijven in Taal in Beeld richten zich op het schrijfproces (de
schrijfroute), de schrijfvaardigheden, correspondentie, vastlegging van gegevens en het schrijven van
openbare documenten.
Over de jaargroepen heen is de leerstof concentrisch opgebouwd; dezelfde onderwerpen komen vaker
terug in een opklimmende moeilijkheidsgraad.
Het aanbod richt zich op het kunnen schrijven van verschillende tekstsoorten, waarbij een onderverdeling
gemaakt wordt tussen fictie en non-fictie teksten.
Bij het schrijven van teksten wordt uitgegaan van de schrijfroute. Leerlingen leren dat het schrijfproces
bestaat uit de volgende vijf fasen:
1. Opdrachtfase: de opdracht goed doornemen
2. Oriëntatiefase: oriëntatie op de opdracht: onderwerp, tekstsoort, doel en publiek. Gedachten worden
geordend, zowel schriftelijk als mondeling.
3. Schrijffase: schrijven van de eerste versie op basis van de voorbereidingen uit fase 1 en 2.
4. Revisiefase: herlezen en / of herschrijven van de tekst na feedback van leerkracht en/of andere
leerling en reflectie op het eigen werk.
5. Publicatiefase: ervoor zorgen dat de tekst gelezen of gehoord wordt.
De lessen schrijven worden gegeven volgens het IGDI-model. Er zijn 24 lessen per jaar waarbij er telkens
een schrijfdoel aangeboden wordt waarbij ruimte is voor integratie van strategieën, kennis en
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vaardigheden. Om de leerlingen de gelegenheid te geven de verschillende fasen van het schrijfproces
goed te doorlopen, wordt de lestijd om tot één schrijfproduct te komen in de praktijk vaak uitgebreid.
De strategieën en kennis worden 4 keer per jaar getoetst. De vaardigheden worden 8 keer per jaar
getoetst middels een schrijfopdracht.
Werkstukken
Vanaf groep 5 maken de leerlingen werkstukken, waarbij informatie over een zelf gekozen onderwerp
wordt uitgewerkt in geschreven teksten.
Daarnaast maken de leerlingen regelmatig verslagen van activiteiten die zij met de groep ondernomen
hebben.

4.3.12

Taalbeschouwing

Taal in Beeld
In groep 4 t/m 8 wordt voor taalbeschouwing de leerlijn van de methode Taal in Beeld gebruikt. In de
lessen taalbeschouwing richt Taal in Beeld zich op woordbouw, zinsbouw en taalgebruik.
De leerlijn taalbeschouwing is concentrisch van opbouw; in iedere jaargroep komen dezelfde
leerinhouden steeds uitgebreider en op een hoger niveau aan bod. In alle jaargroepen is de leerstof per
blok gericht op dezelfde leerstofinhouden:

Blok 1; Herhaling - lesstof van het geleerde in het voorgaande leerjaar.
Blok 2; Woordsoorten - hierbij worden de traditionele grammatica; zelfstandig naamwoord, lidwoord,
bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord, bijwoord, voorzetsel, telwoord, voegwoord en werkwoord
behandeld.
Blok 3; Morfologie - dit onderdeel leert leerlingen hoe woorden uit meer woorden kunnen zijn
samengesteld, welke voor- en achtervoegsels achter woorden kunnen komen, hoe het meervoud wordt
gevormd en welke vormen het werkwoord kent.
Blok 4; Leestekens - bij dit onderdeel gaat het om het op de goede plaats zetten van de leestekens: . , : !
? “..”
Blok 5; Stijl en betekenis - de volgende onderdelen komen daarbij aan bod; logogrammen,
pictogrammen, homoniemen, het verschil tussen standaardtaal en dialect, moedertaal, tweede taal,
meertaligheid, vakjargon, en het verschil tussen spreektaal en schrijftaal.
Blok 6; Zinsdelen - het gaat hierbij om de traditionelen zinsdelen; onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp,
meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling.
Blok 7; Zinnen - bij dit onderdeel leren de leerlingen het verschil tussen gebiedende, vragende en
mededelende zinnen. Ze leren zinnen langer en korter maken, welke zinnen in de tegenwoordige en in de
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verleden tijd staan, wat samengestelde zinnen zijn en wat het verschil is tussen de lijdende en
bedrijvende vorm.
Blok 8; terugblik herhaling - lesstof van het huidige leerjaar wordt herhaald.
In ieder blok zijn er 3 lessen taalbeschouwing. Er zijn 8 blokken, dus 24 lessen taalbeschouwing per
jaargroep. De lessen taalbeschouwing worden gegeven volgens het IGDI-instructiemodel.

4.3.13

Woordenschat

In groep 4 t/m 8 wordt er structureel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat aan de
hand van de methoden Taal in beeld, Nieuwsbegrip en het computerprogramma Woordenschat in
beeld. Daarnaast worden woorden geselecteerd die passen bij de thema’s die in de groep aan de orde
komen. De website DigiWAK ondersteunt leerkrachten bij het selecteren van woorden.
Taal in Beeld en Woordenschat in Beeld.
Tijdens de woordenschatlessen van Taal in Beeld wordt naast het aanleren van nieuwe woorden,
aandacht besteed aan strategieën, zodat leerlingen tools in handen krijgen om hun woordenschat verder
uit te breiden.
Taal in beeld maakt onderscheid tussen woordleervaardigheden en woordonthoudvaardigheden.
De woordleervaardigheden zijn:
 woordbetekenis afleiden uit afbeeldingen,
 woordbetekenis afleiden uit de tekst (of context),
 woordbetekenis afleiden door woordanalyse,
 woordbetekenis opzoeken,
 woordbetekenis navragen.
De woordonthoudvaardigheden zijn:
 woordbetekenis onthouden in tekst en beeld,
 woordbetekenis onthouden door woorden associatief of relationeel te groeperen in een
woordennetwerk (schematische denkmodellen zoals woordenkast, woordparaplu, woordweb,
woordpaar, woordtrap),
 woordenbetekenis onthouden door de betekenis uit te beelden, uit te leggen en uit te breiden.
De methode biedt per blok van 4 weken 30 nieuwe woorden of spreekwoorden en gezegdes aan. Ieder
blok start met het aanbieden van nieuwe woorden passend bij het thema. Iedere week staan er nieuwe
woorden centraal.
Op de Cornelis Musiusschool worden de woorden van de methode middels de Viertakt van Verhallen
aangeboden.
In de fase van semantisering, worden de woorden samen met de kinderen in een schematisch
denkmodel geplaatst. De didactiek van uitbeelden, uitleggen, uitbreiden en/ of uitproberen wordt
toegepast. Het woordennetwerk krijgt een centrale plek in de klas.
Het consolideren gebeurt middels het werkboekje dat hoort bij de woordenschatles en middels het
computerprogramma Woordenschat in beeld. Ook worden de tips van de PO kwaliteitskaart
woordenschat gebruikt, waarin spelletjes en oefeningen beschreven staan, om de woorden te
verankeren.
Het controleren gebeurt middels een toets aan het einde van ieder blok. Er wordt getoetst of de
woorden passief of actief beheerst worden.
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Middels het computerprogramma Woordenschat in beeld, krijgen leerlingen de gelegenheid om op niveau
verder te werken aan woordenschatuitbreiding. Als een leerling de doelwoorden die bij het blok
aangeboden worden beheerst, worden er automatisch nieuwe woorden aangeboden. Het programma test
vooraf welke woorden wel of nog niet bij de leerling bekend zijn. Op deze manier kan de uitbreiding van
de woordenschat voor een leerling oplopen tot 80 woorden per blok.
Nieuwsbegrip XL
Tijdens de begrijpend leeslessen wordt gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip XL. Voor een
goed tekstbegrip is het belangrijk dat de leerlingen de woorden in de tekst goed kunnen begrijpen. De
methode Nieuwsbegrip XL heeft per tekst 10 woorden geselecteerd voor woordenschatuitbreiding. De
leerkracht bekijkt deze woorden kritisch en kiest welke woorden uitgebreid worden aangeboden volgens
de Viertakt van Verhallen en bij welke woorden volstaan kan worden met een korte uitleg.
Vanaf groep 6 worden deze woorden ook thuis via de site van Nieuwsbegrip XL verder ingeoefend.
DigiWAK
In groep 4 t/m 8 biedt het thematisch werken kansen voor de verdere woordenschatuitbreiding van de
leerlingen. Voor het selecteren van woorden die goed binnen het thema passen, gebruiken de
leerkrachten de site DigiWAK (https://www.digiwak.nl/) als bron. DigiWAK is een digitale versie van de
WAK lijst (Woordenschat Amsterdamse Kinderen). Deze lijst bevat 10.000 frequent gebruikte woorden,
bedoeld voor woordenschatuitbreiding van leerlingen in groep 3 t/m 8. De woorden zijn per leerjaar en
per thema opgeslagen op de site.

4.4 Meertaligheid en NT2
Op de Cornelis Musiusschool heeft ruim 40% van de leerlingen een andere taal dan het Nederlands als
primaire thuistaal. Op grond van de resultaten op de M1 Cito TVK kan tevens gesteld worden dat het
taalniveau van een gedeelte van de leerlingen die wel Nederlands als primaire thuistaal heeft ook onder
het landelijk gemiddelde ligt. Dit betekent dat veel leerlingen op 4-jarige leeftijd instromen met een
achterstand in de ontwikkeling van de Nederlandse taal t.o.v. leeftijdgenootjes.
Tevens komt het geregeld voor dat er in hogere groepen leerlingen instromen die nog geen tot beperkte
blootstellingen hebben gehad aan het Nederlands.
Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool is erop gericht om leerlingen die met een taalachterstand
instromen voldoende kansen te bieden om de achterstand zo snel mogelijk te verkleinen. Op deze manier
wordt voorkomen dat leerlingen door een taalbarrière belemmerd worden om zich in lijn met hun
mogelijkheden te ontwikkelen.
In de hoofdstukken 3.5 en 4.1 staat beschreven hoe de school middels o.a. de inzet van specifieke
methodieken zoals Logo3000 en het tutoringprogramma van Piramide en d.m.v. de samenwerking met
DOK en vrijwilligers extra inzet op de taalontwikkeling van anderstalige en taalzwakke leerlingen in de
onderbouw.

Horen, zien en schrijven
Horen, zien en schrijven (HZS) is een NT2-startprogramma bedoeld voor leerlingen vanaf 6 jaar die nog
niet of nauwelijks Nederlands spreken of begrijpen. De kern van het programma wordt gevormd door 32
werkboekjes over aansprekende thema’s zoals school, vrienden, familie, dieren en vakantie. Bij ieder
werkboekje hoort een cd. Door nieuwe taal meermaals terug te luisteren en het aanbod actief te
verwerken, leren nieuwkomers gaandeweg de taal.
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Op de Cornelis Musiusschool wordt Horen, zien en schrijven ingezet voor anderstalige leerlingen die in
groep 4 t/m 8 nieuw op school komen. Met dit programma leren de leerlingen de basisbeginselen van de
Nederlandse taal. In de praktijk werken niet alle leerlingen het volledige programma door. Afhankelijk van
het tempo waarmee de leerling zich het Nederlands eigen maakt en grip krijgt op de lesstof die in de
groep wordt aangeboden, wordt het startprogramma losgelaten.

Logopedie
Leerlingen bij wie er sprake is van een taalachterstand, hebben vaak baat bij logopedische behandeling
voor het vergroten van hun woordenschat, taalbegrip en het verbeteren van hun woordgebruik en
zinsbouw. Voor meer informatie over de logopedie zie ook hoofdstuk 4.9.

De TAK-toets

De Taaltoets Alle Kinderen (TAK) is bedoeld voor allochtone en autochtone leerlingen van 4 t/m 9 jaar die
met een taalachterstand de school binnenkomen. Met de TAK-toets kan de mondelinge taalvaardigheid
van een leerling per deelgebied vastgesteld en gevolgd worden. De resultaten kunnen vergeleken worden
met de eigen normgroep (eerste- of tweede taalverwervers) en leveren zo specifieke informatie op over
de sterke en zwakke punten in de taalverwerving van de leerling.
Op de Cornelis Musiusschool wordt de TAK-toets ingezet voor leerlingen die belemmeringen ondervinden
bij het verwerven van de Nederlandse taal of voor leerlingen bij wie onduidelijkheid bestaat over het
Nederlandse taalniveau. De resultaten van de toets worden gebruikt om een passend plan van aanpak
voor de leerling te maken.

4.5 Taalrijke omgeving, samenhang met andere vakgebieden
Taal is overal! Taal maakt onderdeel uit van alle vakgebieden. Een goede beheersing van de taal is dan
ook een belangrijke randvoorwaarde om aansluiting te vinden bij het onderwijs. Op de Cornelis
Musiusschool wordt veel gedaan om taal een integraal onderdeel te laten zijn van het onderwijsleerproces
en om een taalrijke omgeving te creëren.


Aandacht voor woordenschatontwikkeling en taalleesbegrip



Thematisch werken

Bij alle vakgebieden wordt structureel en incidenteel aandacht besteed aan de verdere
uitbreiding van de woordenschat en het taalleesbegrip van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het
rekenonderwijs wordt leerlingen actief “rekentaal” aangeleerd. Het gaat hierbij om de betekenis
van rekenbegrippen die noodzakelijk zijn om rekenopgaven op te kunnen lossen. Tevens wordt
tijdens de rekenles regelmatig gewerkt met contextopgaven ofwel verhaaltjessommen. Hierbij
wordt een beroep gedaan op het taalleesbegrip van de leerlingen.
Ook het thematisch werken biedt kansen voor woordenschatuitbreiding.
Op de Cornelis Musiusschool is bewust gekozen voor thematisch werken. In de groepen 1/2
vormt het thema de rode draad voor het onderwijsaanbod en dus ook het taalaanbod. Vanaf
groep 3 is er een duidelijke tweedeling tussen het ochtend- en het middagprogramma. ’s
Morgens staan de basisvakken taal, rekenen en lezen centraal en het grootste gedeelte van de
middag wordt er thematisch gewerkt aan de hand van thema’s van het International Primary
Curriculum (IPC). Gedurende het middagprogramma worden leerlingen uitgedaagd om de
aangeleerde basiskennis, vaardigheden en strategieën toe te passen tijdens de betekenisvolle
thema-activiteiten. M.b.t. taal wordt tijdens het thematisch werken bijvoorbeeld een beroep
gedaan op het leesbegrip, de spel- en schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid en de
woordenschat van de leerlingen.
Leerlingen krijgen de gelegenheid om de vaardigheden in betekenisvolle situaties te oefenen en
verder uit te breiden. De groepsleerkrachten leggen daarbij steeds de link met het
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ochtendprogramma door bijvoorbeeld leerlingen aan te moedigen de aangeleerde begrijpend
lees strategieën of woordleerstrategieën toe te passen of gebruik te maken van de aangeleerde
“schrijfroute” bij het schrijven van een tekst over het thema.


Inrichting van de klaslokalen

Door de school heen komen dezelfde talige elementen terug in de klaslokalen. Zo zijn van groep
1 t/m 8 dezelfde schematische denkmodellen t.b.v. het woordenschatonderwijs zichtbaar
aanwezig. In groep 1/2 wordt gewerkt met het labelen van voorwerpen met naamkaartjes. In de
groepen 3 t/m 8 zijn er doelenmuren aanwezig, waarop zichtbaar is aan welke lees- en
spellingdoelen gewerkt wordt. Tevens zijn de spellingafspraken zichtbaar. Vanaf groep 3 wordt
er gewerkt met een IPC-themawand, waarop de voortgang van het thema middels eigen werk
van de leerlingen (mindmaps, tekeningen, teksten, fotomateriaal) in beeld wordt gebracht.
Hierbij is de afspraak dat bij ieder thema minimaal 1 talig product van de leerlingen zichtbaar in
de groep/op de gang aanwezig is.
Iedere groep beschikt over een leeshoek met een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod. Naast
boeken van verschillende genres, zijn er ook bijvoorbeeld stripboeken en tijdschriften aanwezig.
In alle groepen zijn tevens informatieve boeken die aansluiten bij het thema aanwezig, bij
voorkeur in een themahoek.

4.6 Bestede tijd aan taalonderwijs per jaargroep per domein
De bestede tijd aan taalonderwijs per jaargroep per domein is nog niet geformaliseerd. Op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie wordt in alle groepen extra leertijd aan taal besteed. Tevens wordt
bij alle vakgebieden aandacht besteed aan het talige aspect. In de groepen 1/2 ligt de nadruk op de
mondelinge taalontwikkeling, taalbegrip, de ontluikende geletterdheid en auditieve vaardigheden. In
groep 3 en 4 ligt het zwaartepunt bij (aanvankelijk) technisch lezen en spelling. In groep 5 t/m 8
verschuift de aandacht steeds verder naar begrijpend lezen en taalbeschouwing. In alle groepen is er
extra leertijd voor de structurele uitbreiding van de woordenschat van de leerlingen.

4.7 Overzicht methoden per jaargroep
Methoden
Piramide
Logo3000
Spreekbeeld
VLL 2e maanversie
Estafette
Nieuwsbegrip XL
Taal in Beeld
Spelling in Beeld
IPC








1
x
x
x

2
x
x
x

3
x
x
x

x

Jaargroep
4
5

6

7

8

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

(x)

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Aanvullende (remediërende) materialen:
Flits computerprogramma (technisch lezen groep 3 t/m 8)
DMT Oefenmap Luc Koning (technisch lezen groep 3 t/m 8)
Zuidvallei (begrijpend lezen groep 6 t/m 8)
Bloon.nl (spelling groep 4 t/m 8)
Taal in Blokjes (spelling middenbouw)
Computerprogramma Spellingspeurder (groep 4 t/m 8)
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Logo3000 digitaal (woordenschat gr. 1 t/m 3)
Computerprogramma Woordenschat in beeld (woordenschat gr. 4 t/m 8)
Digi-WAK (woordenschat groep 4 t/m 8)

4.8 Overzicht observatie- en toetsinstrumenten
Observatie- en
toetsinstrumenten (naast de
methodegebonden toetsen)
KIJK!
 Visuele waarneming
 Auditieve waarneming
 Mondelinge taalontwikkeling
 Ontwikkeling van de

1

2

x

x

x

x
x
x
x*

3

Jaargroep
4
5

6

7

8

x
x
x
x
x
x

x
x*
x
x
x
x

x
x*
x
x
x
x

geletterdheid

Cito Taal voor Kleuters
Cito Fonemisch bewustzijn*
Cito Receptieve letterkennis*
TAK-toets*
DMT
Avi*
Cito Woordenschat
Cito Begrijpend lezen
Cito Spelling
Cito werkwoordspelling

x*

x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x

x*
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

*In deze jaargroepen worden de toetsen met een asterisk alleen afgenomen bij leerlingen

waarbij sprake is van belemmeringen in de taalleesontwikkeling.

4.9 Signalering, diagnostisering en behandeling van belemmeringen in
de taal- en leesontwikkeling
Het kan gebeuren dat een leerling bovengemiddelde belemmeringen ondervindt bij de ontwikkeling van
één of meerdere domeinen van de taal. Het is belangrijk dat deze problemen tijdig worden gesignaleerd,
zodat ouders en school, eventueel met hulp van externe instanties gezamenlijk de leerling zo optimaal
mogelijk kunnen ondersteunen.

Logopedie
Een logopedist kan ondersteuning bieden bij klachten met ademen, stemgebruik, spraak-taalproblemen,
een taalachterstand, afwijkend mondgedrag en eet- en drinkproblemen.
Voor sommige kinderen wordt voor het 5e levensjaar op het consultatiebureau de mogelijkheid van
logopedie besproken. Soms heeft een ouder zelf of de groepsleerkracht zorgen omtrent de spraaktaalontwikkeling van het kind.
In groep 2 is er voor alle leerlingen de mogelijkheid voor een logopedische screening door een logopedist
verbonden aan de JGZ. N.a.v. deze screening wordt soms logopedie geadviseerd.
De Cornelis Musiusschool werkt nauw samen met een logopedist van de Praatmaatgroep. De logopedist is
3 dagen per week aanwezig in de praktijkruimte grenzend aan het schoolplein. Dit maakt het gemakkelijk
voor ouders om tijdens of na schooltijd samen met hun kind naar de logopedie te gaan. De oudere
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leerlingen kunnen ook zelf naar de logopedie. Via de intern begeleider van de school kan de leerling
worden aangemeld voor logopedie bij de Praatmaatgroep. Uiteraard staat het ouders vrij om gebruik te
maken van een andere logopediepraktijk. De behandelingen worden doorgaans vergoed door de
zorgverzekering.
Voor meer informatie over de Praatmaatgroep: http://www.depraatmaatgroep.nl/

Dyslexie
Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Leerlingen met dyslexie herkennen
woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Het is voor hen moeilijk om letters direct als
klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle
woorden een vloeiende, logische zin te maken.
Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren
waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Vooral op vakken waarbij
taalvaardigheid belangrijk is. Vroegtijdige signalering van dyslexie bij kinderen en het direct starten van
begeleiding door school kan (ernstig) onderpresteren voorkomen en bijdragen aan lezen, spellen en
schrijven op een functioneel niveau.
In het dyslexieprotocol staat beschreven wat er op de Cornelis Musiusschool gedaan wordt om lees- en
spellingproblemen vroegtijdig te signaleren en welke maatregelen er genomen worden om de
ontwikkeling van de lees- en spelvaardigheid van leerlingen met lees- en spellingproblemen zo goed
mogelijk te stimuleren en begeleiden. Tevens wordt het traject naar de diagnostisering en behandeling
van ernstige enkelvoudige dyslexie beschreven. Het dyslexieprotocol van de Cornelis Musiusschool is te
vinden op de website van de school. Het dyslexieprotocol wordt in het schooljaar 2017-2018 vernieuwd.

Diagnostiek/ behandeling dyslexie – Dyslexiekliniek Van Graafeilanden
De Cornelis Musiusschool werkt samen met een orthopedagoog van Van Graafeiland psychologie. De
orthopedagoog kan onderzoeken en/of observaties uitvoeren om meer duidelijkheid te krijgen over de
cognitieve capaciteiten van een leerling.
Van Graafeiland Psychologie is tevens gespecialiseerd in het diagnosticeren en de behandeling van
ernstige enkelvoudige dyslexie. Als blijkt dat een leerling gedurende langere tijd, ondanks de extra hulp
die binnen de basisondersteuning van de school valt, ernstige problemen ondervindt bij technisch lezen
en/of spelling kan er sprake zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie.
Indien een leerling binnen de gestelde criteria voor ernstige enkelvoudige dyslexie valt, kunnen school en
ouders gezamenlijk een aanvraag indienen bij Team Jeugd Delft voor onderzoek naar en behandeling van
ernstige enkelvoudige dyslexie. Deze aanvraag en de eventuele behandeling worden vergoed door
gemeente Delft. De intern begeleider stelt in samenwerking met de ouders de aanvraag op en dient deze
in bij Team Jeugd en Van Graafeiland psychologie.
Mocht een leerling in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebehandeling, is het mogelijk deze onder
schooltijd op school te laten plaatsvinden.
Voor meer informatie over dyslexiekliniek van Graafeiland: http://www.dyslexiekliniek.nl/
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TOS – Kentalis
TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. In de hersenen van mensen met TOS lopen de verbindingen
tussen hersengebieden anders. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld moeite met het onthouden en leren van
woorden of klanken. Vaak is een taalontwikkelingsstoornis al op jonge leeftijd te herkennen.
Dit zijn belangrijke signalen:
 het kind kent weinig woorden
 het kind heeft moeite om op een woord te komen
 het kind is slecht verstaanbaar
 het kind maakt veel fouten bij het maken van zinnen
 het kind maakt erg korte zinnen
 het kind begrijpt anderen vaak niet
 het kind lijkt niet te luisteren
 het kind is erg stil en praat weinig
 het kind wordt boos als het niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt
Mochten ouders en school een vermoeden hebben van een ernstige achterstand in de taalontwikkeling,
kan de school contact opnemen met Kentalis. Kentalis is een organisatie die gespecialiseerd is in
diagnostiek, zorg en onderwijs aan leerlingen met een beperking in horen en communiceren.
School en ouders kunnen dan op school ondersteuning krijgen van een medewerker van Kentalis middels
observaties, adviesgesprekken of ambulante ondersteuning voor de leerling.
Indien noodzakelijk kan een speciale lesplaats bij Kentalis voor de leerling worden aangevraagd.
Voor meer informatie over Kentalis en over een TOS: http://www.kentalis.nl/
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5

De taalopbrengsten

5.1 Dwarsdoorsneden M-toetsen januari 2017
Taal voor kleuters

Begrijpend lezen

DMT
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Spelling

Woordenschat

5.2 Trendanalysen leerjaren en leerlingen
Leerjaren
Taal voor kleuters
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Begrijpend lezen

DMT

Spelling
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Woordenschat

Leerlingen
Taal voor kleuters
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Begrijpend lezen

DMT

Spelling
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Woordenschat
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6 SWOT analyse
Strenghts
















De ouderinloop groep 1 t/m 3 en IPC
afsluitingen groep 3 t/m 8. Hierdoor wordt
de betrokkenheid van de ouders bij de
ontwikkeling/leervorderingen van hun kind
verhoogd. Ouders gaan tijdens deze
momenten en naderhand ook thuis meer
met hun kind over school in gesprek.
Structurele inzet van bekwame vrijwilligers
ter ondersteuning van de taalontwikkeling
(groep ½), leesontwikkeling (groep 3 t/m
8) en begrijpend lezen (groep 5 t/m 8)
Duidelijke/werkbare aanpak voor
structurele woordenschatuitbreiding groep
1 t/m 3 (4) middels Logo3000.
Aanwezigheid van De Vindplaats in de
school (wisselende collectie boeken,
stimulerende taalleesactiviteiten voor
verschillende leeftijdsgroepen,
oudercursussen)
Thematisch werken in alle groepen. Dit
biedt kansen om aangeleerde en
ontwikkelende taalvaardigheden in
betekenisvolle contexten toe te passen
(spreken en luisteren, presenteren,
(begrijpend) lezen, schrijfvaardigheden
etc.)
Goed gestructureerde methoden die
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van
de leerlingenpopulatie en goed passen
binnen de visie en het schoolconcept:
Logo3000, VLL, Estafette, Taal en Spelling
in Beeld, Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip
werkt tevens motiverend door actuele
nieuwsteksten.
Sinds de inzet van Spelling in Beeld zijn de
opbrengsten op het gebied van spelling
gestegen.
Mogelijkheden voor differentiatie in 3
niveaus of geïndividualiseerd in methode of
d.m.v. software (VLL, Estafette,
Nieuwsbegrip, Woordenschat in Beeld,
Spellingspeurder)
Taalrijke omgeving met ruimte voor eigen
werk leerlingen (extra impuls gekregen
door IPC)

Weaknesses















De resultaten op de gestandaardiseerde
toetsen BL en woordenschat liggen in alle
groepen onder tot beduidend onder het
landelijk gemiddelde.
De resultaten op de gestandaardiseerde
toetsen spelling en lezen liggen in groep 3
en 4 beduidend onder het landelijk
gemiddelde.
De opbrengsten werkwoordspelling in de
groepen 7 en 8 liggen onder het landelijk
gemiddelde. Is het aanbod voldoende?
Aanbod begrijpend luisteren – er zijn geen
afspraken omtrent een doorgaande lijn
begrijpend luisteren van groep 1 t/m 8
Het dyslexieprotocol is verouderd en vormt
niet langer het uitgangspunt voor het
handelen.
De leesmethode VLL is verouderd. De
leerlingensoftware werkt niet meer.
Te weinig extra aanbod (instructie/
materiaal) voor taalsterke leerlingen
(groep 1/2).
De methode Taal in Beeld biedt te weinig
inoefening en herhalingsstof op het gebied
van ontleden van woordsoorten en
zinsdelen.
De richtlijn voor de hoeveelheid tijd die
aan de verschillende taaldomeinen besteed
wordt is niet geformaliseerd.
Voor NT2 leerlingen die vanaf groep 3
instromen is er geen eenduidigheid in
aanbod en aanpak.
Er is sprake van een taalrijke omgeving;
afspraken omtrent wat we verstaan onder
een taalrijke omgeving, wat minimaal in
alle groepen aanwezig moet zijn, zijn niet
meer actueel.
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Opportunities



















Optimaliseren ICT-mogelijkheden ter
ondersteuning van het taalonderwijs en als
middel om te differentiëren in oefenstof
(software Lezen met zoem groep 3,
Snappet BL/spelling bovenbouw,
structurele inzet Woordenschat in beeld/
Spellingspeurder groep 4 t/m 8, inzet
Logo3000 digitaal voor anderstalige
leerlingen).
Schoolbrede doorgaande lijn
woordenschatonderwijs m.b.t. inhoud
(welke woorden), hoeveelheid (hoeveel
woorden) en aanpak.
Schoolbrede doorgaande lijn begrijpend
luisteren opzetten.
Systeem voor het naar huis meenemen
van Verteltassen opnieuw opzetten (groep
1/2)
Beleid op leerlingen in groep 2 die toe zijn
aan leren lezen.
Uitbreiden van de ouderinloop (in groep
1/2 van één naar twee keer per week en
vanaf groep 3 tot groep … ook één keer
per week een inloop)
Structureel inzetten van de verteltafel/
interactief voorlezen door het centraal
stellen van één prentenboek.
Optimaliseren van de doorgaande lijn van
groep 2 naar groep 3.
Intensiveren technisch leesonderwijs
(systeem voor bijv. duo-lezen, tutorlezen,
theaterlezen, lekker lui lezen,
kilometerlezen)
Structurele inzet praatkaarten Estafette,
wellicht ook bij IPC (bovenbouw)
Snappet inzetten voor begrijpend lezen en
spelling (differentiatie in verwerking!!)
Schoolbrede doorgaande lijn m.b.t. het
schrijfonderwijs (onderbouw invented
spelling beter doortrekken naar groep 3/4,
werken met criteria voor schrijfproducten)
Schoolbreed structureel tijd vrijmaken voor
voorlezen (ontwikkeling wrd-schat,
zinsbouw, taalbegrip)

Threats
















Het gemiddelde taalniveau waarmee
leerlingen de school instromen ligt
beduidend onder het landelijk gemiddelde.
De picto’s begrijpend luisteren/lezen
(wie/wat/waar/probleem/oplossing) voor
de groepen 1 t/m 3 worden niet structureel
ingezet
Onvoldoende zicht op oorzaken
tegenvallende resultaten begrijpend lezen
Huiswerk Nieuwsbegrip – leerlingen
oefenen de “andere tekstsoorten” alleen
thuis op de computer. Doen ze dit serieus
genoeg?
Het onderwijsprogramma is erg vol –
belangrijk om de juiste keuzes te maken
Overstap naar 3.0-toetsen spelling en
begrijpend lezen; afstemming met aanbod
methoden/hogere moeilijkheidsgraad
toetsen
Opzoekboekjes spelling worden niet
structureel door leerlingen gebruikt
Differentiatie spellingonderwijs- met name
hiaat in aanbod goede spellers
Taalrijke omgeving – afspraken zijn niet
geformaliseerd, kan leiden tot (te) grote
verschillen in uitwerking per groep
Visie omtrent rol van de thuistaal bij de
taalontwikkeling is in het huidige beleid
nog niet helder.
Inzet ICT; krijgen alle leerlingen voldoende
computertijd?
Combinatie van werken in hoeken en IPC,
hoekentijd in het gedrang - komen er
voldoende lees-spellingactiviteiten aan
bod? Hoe kan dit beter worden
geïntegreerd? (groep 3)

(maart 2017 met het schoolteam)
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7 Verbeterplan 2017-2021
Het verbeterplan wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe doelstellingen voor het komend schooljaar. Zie
ook hoofdstuk 8.
Doelstellingen kwaliteitsverbetering taalonderwijs 2017-2018
 Het aanstellen van een taalcoördinator (LB)
 Het opstellen en uitwerken van een doorgaande lijn t.a.v. het aanbod woordenschatonderwijs
 Het updaten van het dyslexieprotocol en het opstellen van een sterkte-zwakte analyse m.b.t. het
huidige beleid op de begeleiding van leerlingen met dyslectische kernmerken/ernstige
enkelvoudige dyslexie
 Implementatie van Bouw! t.b.v. leerlingen met zwakke auditieve vaardigheden in groep 2/3
 Implementatie van compenserende software t.b.v. leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie
in de bovenbouw.
Succescriteria:
 Er is een taalcoördinator benoemd. De taalcoördinator neemt het voortouw bij de borging en
verdere ontwikkeling van het taalbeleid en de kwaliteitsverbetering van het taalaanbod op de
Cornelis Musiusschool.
 Er is sprake van een duidelijke doorgaande lijn t.a.v. het aanbod woordenschatonderwijs op papier
(opgenomen in het taalbeleidsplan).
 Er zijn tijdens een teamvergadering duidelijke werkafspraken gemaakt t.a.v. de middelen,
methodieken en didactiek die worden aangewend t.a.v. het woordenschatonderwijs. Deze
afspraken zijn concreet beschreven en als bijlage toegevoegd aan het taalbeleidsplan.
 De taalcoördinator heeft klassenbezoeken uitgevoerd en gesprekken met teamleden gevoerd met
als doel de doorgaande lijn woordenschatonderwijs in de praktijk verder te
implementeren/borgen.
 Er is een up-to-date dyslexieprotocol dat in lijn is met de huidige situatie in de praktijk
 Het programma Bouw! is geïmplementeerd in groep 2 en 3. Leerlingen met zwakke auditieve
vaardigheden maken hier structureel (4x per week 15 minuten) gebruik van.
 Er is compenserende software geïmplementeerd in groep 7 en 8. Leerlingen met ernstige
enkelvoudige dyslexie hebben toegang tot dit programma en maken er waar van toepassing
gebruik van.
 Er is een sterkte-zwakteanalyse opgesteld t.a.v. het huidige dyslexiebeleid. Verbeterpunten t.a.v.
het dyslexiebeleid zijn opgenomen in het taalbeleidsplan.
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8 Monitoren, borgen en bijstellen
Het taalbeleid gaat uit van de groeikansen van de kinderen en de leerkrachten. De
ontwikkeling van het taalbeleid is een dynamisch proces waarin cyclisch gewerkt wordt aan
kwaliteitsverbetering.
De door het team opgestelde sterkte-zwakteanalyse (SWOT) van het huidige taalonderwijs
op de Cornelis Musiusschool vormt het uitgangspunt voor de verbeterplannen van de
komende 4 schooljaren.
De taalcoördinator en de taalwerkgroep selecteren in overleg met het schoolteam steeds de
verbeterpunten voor het komende schooljaar. Deze verbeterpunten worden vertaald in
doelstellingen, die SMART worden uitgewerkt in het schooljaarplan. Door de
tweemaandelijkse tussenevaluaties van het schooljaarplan wordt gemonitord of de uitvoering
van de verbeteringen volgens plan verloopt.
Aan het einde van ieder schooljaar worden de uitkomsten van de geplande
verbeteractiviteiten en de gestandaardiseerde toetsresultaten van de leerlingen door de taal
coördinator opgenomen in het taalbeleidsplan en worden nieuwe doelstellingen geformuleerd
voor het komende schooljaar. Om de verbeteringen in de praktijk te implementeren en
borgen zal de taalcoördinator regelmatig klassenbezoeken uitvoeren en zullen er rondes
collegiale consultatie worden uitgevoerd. Op deze manier blijft het taalbeleidsplan up-to-date
en in lijn met de onderwijspraktijk.
Gedurende het schooljaar 2020-2021 worden een nieuwe sterkte-zwakteanalyse opgesteld,
die het uitgangspunt zal vormen voor de verdere verbetering van het taalonderwijs.
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9 Bijlagen
I Dyslexieprotocol
Het Dyslexieprotocol wordt gedurende het schooljaar 2017-2018 volledig herzien. Het
huidige dyslexieprotocol is te vinden onder schooldocumenten op www.cornelismusius.nl.
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Poortugaal, 25 juni 2020

College van Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Geacht College,
Op het verzoek in uw brief met kenmerk 161081 hebben wij in deze brief en in navolging van de diverse overleggen
voorstellen gedaan en antwoorden geformuleerd. U vraagt in uw brief om een plan waarin wordt ingegaan op de
subsidierelatie met daarbij een groot aantal criteria. SPA is prima in staat om te voldoen aan de invoering van VE per 1
augustus mitsdien een duidelijk (beleid)kader wordt aangeboden en alle locaties inclusief Portland gehandhaafd blijven.
Wij merken daarbij op dat wij al hebben ingespeeld op deze wettelijke verplichting in het vertrouwen dat wij als enig VE
aanbieder hier invulling aan moeten geven. Dit is echter niet in de subsidieaanvraag 2020 tot uitdrukking gebracht.
Omdat wij nog onvoldoende beleidskaders aangereikt hebben gekregen, hebben wij een aanzet gedaan voor deze
kaders en de daarmee samenhangende berekeningen. Wij hopen dat hiermee kaders zijn voorgesteld waarop de
invulling van het VE-beleid en de financiering kan worden vorm gegeven. Wij hechten er aan dat wij samen met de
Gemeente Albrandswaard komen tot een structurele voorziening voor VE voor alle peuters (incl. doelgroep peuters) in
Albrandswaard met een beheersbare en adequate financiering.
Voor ouders is de vorm van peuteropvang een weloverwogen en bewuste keuze. Een belangrijke overweging voor
ouders is dat de reguliere kinderopvang een hele dag opvang1 vraagt (van 10 tot 11 uur) waarvan geen volledig gebruik
gemaakt wordt. Bijvoorbeeld omdat het kind daar nog niet aan toe is, de ouders niet voor een hele dag willen of kunnen
betalen terwijl minder uren daadwerkelijk van opvang gebruik wordt gemaakt. Toegang tot kinderopvang is verder om
financiële redenen beperkt tot ouders waarvan beide partners een inkomen genieten en voldoende uren werken om in
aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag.
Daarom is het van belang dat er voorzieningen zijn die specifiek peuteropvang aanbieden in dagdelen van 4 uur. Vanuit
dit vertrekpunt is deze notitie en reactie opgesteld.
SPA stelt voor de subsidiëring van peuteropvang te benaderen vanuit de kostprijs voor peuteropvang en dekking hiervan
vervolgens aan de gebruikers toe te rekenen op basis van beleidsuitgangspunten voor voorschoolse educatie. Leidraad
hierbij is het principe geld volgt kind. Vanuit dit principe wordt de verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van
middelen overgelaten aan de gemeente, meer peuters betekent meer middelen, minder betekent verlaging van de
middelen op basis van het systeem van p*q. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering met de beschikbare middelen
1

In enkele gevallen zijn ook halve dagen beschikbaar van 5,5 uur
1

wordt daarmee neergelegd bij de uitvoerder (Stichting Peuterwerk Albrandswaard). Exploitatie-aanvullingen zijn niet
langer nodig, de uitvoerder dient evt tekorten uit het eigen vermogen aan te vullen, exploitatieoverschotten dienen ter
versterking van het eigen vermogen.

Inclusief aanbod
Bij een inclusief aanbod wordt aan alle peuters een programma aangeboden dat geschikt is voor de doelgroep peuters.
Daarmee kunnen deze peuters op iedere locatie deelnemen aan VE. In het rapport van Oberon2 wordt een VE uurtarief
van € 11,- gehanteerd en daarmee komt de normkostprijs voor een peuterplaats op jaarbasis op 640 * €11,- = €7.040.
In dit rapport wordt ook gesteld dat de uren 9-16 per week voor rekening van de gemeente komen. Dit komt neer op
€3.520 per jaar. De uren 1-8 kennen een hybride financiering van ouderbijdrage en subsidie. Voor VE in de
kinderopvangsetting wordt jaarlijks € 1.500 aanvullend gefinancierd, hetgeen neerkomt op een bedrag per uur van
€2,35 een zogenaamd koptarief3. Omdat dit wordt voorgesteld voor kinderopvanginstellingen, is het vanwege het
gelijkheidsbeginsel ook van toepassing op peuters in een niet-kinderopvangsetting. Derhalve resteert te dekken uit
overige middelen : € 7.040 -€ 3.520 - € 1.500 = € 2.020. Thans hanteert Stichting Peuterwerk Albrandswaard een eigen
bijdrage voor ouders van afgerond € 3,25 per uur, hetgeen overeenkomt met € 1.000 aan eigen bijdrage. Resteert aan
financiering voor de gemeente € 1.020. Vanuit het principe geld volgt kind kan het bedrag aan subsidie van de
gemeente voor een VE-doelgroeppeuter worden berekend als volgt:
3e en 4e dagdeel (uren 9-16)
Koptarief/kinderopvanginstelling gelijkheidsbeginsel
Subsidie voor 1e en 2e dagdeel (uren 1-8)
Totaal

€ 3.520
1.500
1.020
€ 6.040

Alle doelgroep/geïndiceerde peuters hebben recht op 16 uur per week peuteropvang (4 dagdelen van 4 uur per week).
Bij een inclusief aanbod geldt dat niet-geïndiceerde peuters eveneens toegang hebben tot voorschoolse educatie.
Ouders kunnen hiervoor kiezen voor reguliere kinderopvang of voor gespecialiseerde peuteropvang. Indien de
gemeente de voorschoolse educatie voor niet-geïndiceerde peuters belangrijk vindt, zullen hiervoor faciliteiten nodig
zijn. In de meeste gemeenten wordt dit aangeboden in de vorm van 2 dagdelen van 4 uur per week. Het schema op
pagina 9 van het rapport van Oberon geeft een samenvatting die hierop aansluit.
Belangrijk vinden wij dat sprake moet zijn van inclusiviteit: doelgroep peuters zijn onderdeel van een grotere groep met
overige peuters. Zowel kansarme als kansrijke peuters hebben belang bij gemengde groepen. Dit bevordert de
integratie en het leervermogen. Ook is de vroegsignalering van risicopeuters bij een inclusief aanbod beter geborgd.
Daarnaast is inclusiviteit relevant voor de uitvoerbaarheid. De populatie aan doelgroeppeuters is in Albrandswaard
relatief beperkt en verspreid over de drie woonkernen. Samenbrengen van de doelgroep peuters binnen 1 locatie zal
niet de gewenste aanwezigheid bereiken, een inclusief aanbod op alle locaties lost dit op. Bovendien betekent een
concentratie van doelgroep kinderen een clustering van zorgzwaarte.
Indien sprake is van inclusiviteit betekent dat dat doelgroep peuters en overige peuters per dagdeel een zelfde
programma aangeboden krijgen. Dit betekent feitelijk dat sprake is van een vergelijkbare kostprijs per uur voor zowel
doelgroep peuters als overige peuters. Inclusiviteit betekent dus dat op alle op alle locaties een VE
doelgroepprogramma wordt aangeboden, ongeacht of er doelgroep peuters aanwezig zijn, dat kan in de nabije
toekomst namelijk anders zijn. Echter, er is wel een verschil in bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid, huisbezoek, etc. Dus
deze bijkomende kosten die in het uurtarief opgenomen zijn vervallen en kunnen in mindering gebracht worden op het
uurtarief. Bij benadering bedragen deze kosten € 1,00 per uur. De kostprijs voor overige peuters bedraagt derhalve 320
uur * € 10,- = €3.200 per jaar. Vanuit een gelijkheidsbeginsel is ook hier sprake van een koptarief, niet van € 2,35 per
uur, maar van € 1,35 per uur (€ 1,- lager vanwege het ontbreken van activiteiten voor huisbezoek, ouderbetrokkenheid,
2
3

Pagina 16, advies 4
Oberon noemt dit op pagina 26 van haar rapport, zonder onderscheid te maken tussen VE doelgroep en VE reguliere peuteropvang
2

etc). Dit komt neer op € 430 per plaats per jaar. Indien voor subsidieplaatsen eveneens een gemiddelde ouderbijdrage
van € 3,25 per uur wordt gehanteerd komt dit overeen met € 1.000 aan ouderbijdrage. Resteert aan financiering voor
de gemeente € 1.730 (320 * € 10,- minus 1,35 minus 3,25). Vanuit het principe geld volgt kind kan het bedrag aan
subsidie van de gemeente voor een overige peuter worden berekend als volgt:
Koptarief/kinderopvanginstelling gelijkheidsbeginsel
Subsidie voor 1e en 2e dagdeel (uren 1-8)
Totaal

430
1.730
€ 2.160

Indien ouders beiden werken of vanwege een andere reden in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag is de
bijdrage van de gemeente slechts het koptarief van € 430 per jaar per plaats.
Worden deze gegevens vertaald naar de benodigde subsidie middelen dan wordt het beeld als volgt4:
20 VE doelgroep peuters
20* € 6.040
€ 120.800
55 VE subsidie peuters
55* € 2.160
118.800
125 VE KOT peuters
125 * € 430
53.750
Totaal
€ 293.000
Een inclusief aanbod kan door meerdere aanbieders worden verzorgd. Belangrijk is dat goede kwaliteitseisen worden
vastgesteld (en worden gehandhaafd). Versnippering ligt op de loer hetgeen meer ambtelijk toezicht (en dus kosten)
vraagt.

Niet-inclusief aanbod
Gemeente Albrandswaard kan kiezen voor een beleid van een niet-inclusief aanbod. VE-doelgroepkinderen worden dan
zoveel mogelijk bij elkaar gebracht in eigen groepen en de overige peuters in andere groepen. Gezien het beperkte
aanbod van VE doelgroeppeuters en de drie woonkernen zal een hybride vorm noodzakelijk zijn om dit te realiseren.
Hierbij is het systeem geld volgt kind niet meer optimaal te realiseren.
Indien er voor wordt gekozen om in iedere woonkern een VE-doelgroepaanbod te doen is per woonkern het bereik als
volgt te bepalen:
3 doelgroepen * 4 dagdelen per groep per week

12 dagdelen

Bij een bezetting van 80% betekent dat een bereik in aantal keren aanwezige kinderen per week van 154 (12 * 16 *
80%). De bezetting zal lager zijn dan in een inclusief aanbod omdat de plaatsing van kinderen meer complex wordt en
eerdere sprake zal zijn van tijdelijk niet bezette plaatsen vanwege overbrugging.
Omdat sprake is van naar verwachting 20 VE doelgroep peuters die ieder 4 dagdelen per week aanwezig zijn, zijn
20*4=80 keren de aanwezige kinderen een doelgroep peuter. Resteert een bereik van 74 aanwezige kinderen per week
waarbij ieder kind 2 * aanwezig is, derhalve 37 kinderen VE regulier die participeren in een VE groep voor doelgroep
peuters. Van de 180 kinderen blijven dus nog 143 (180 – 37) kinderen over die naar een peuterspeelzaal kunnen die
geen VE doelgroepaanbod doet, daarin zijn meegenomen de VE KOT peuters.
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Volgens oberontabel op pag 12
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Wat betekent dat voor de benodigde middelen ? Omdat sprake is van 3 doelgroepgroepen is de benodigde financiering
als volgt te benaderen
20 VE doelgroep peuters
(ongewijzigd)
37 VE subsidie peuters
koptarief
55 VE subsidie peuters exclusief
125 VE KOT peuters
Totaal
Aanvulling vanwege hogere kostprijs tov kinderopvang
Totaal

20* € 6.040
37* € 430
55* € 1.730
125 * € 0

€ 120.800
16.000
95.150
€ 232.000
29.0005
€ 261.000

Deze optie vraagt door het hybride karakter om een goede regie en duidelijke sturing naar de juiste groepen. Er bestaat
een risico dat door het beperkte aanbod aan locaties van VE voor doelgroep peuters, doelgroep peuters niet zullen
deelnemen. Niet voor niets is in het passend onderwijs ‘thuisnabij’ hèt credo, dat geldt dan helemaal voor zeer jonge
kinderen.
De optie ‘niet-inclusief aanbod’ is minder makkelijk uit te voeren door meerdere uitvoerders door het hybride karakter.
Door meerdere uitvoerders wordt het hybride karakter nog meer ingewikkeld (meer afstemming en bewaking).
Voordeel van één aanbieder voor deze optie is dat er een duidelijk kwaliteitskader kan worden afgesproken voor de
verschillende groepen met een eenvoudiger toezicht kader.

Kwaliteitskader:
In het kader van de kwaliteitsregels stellen wij de volgende definities voor:
Peuterspeelzaal
Aparte voorschoolse voorziening voor kortdurende opvang van
(doelgroep)peuters, gericht op ontwikkelingsstimulering en voorbereiding op de basisschool.
De opvang voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang en VVE-registratie. Het vindt
plaats in een specifieke groepsruimte geregistreerd in het LRK waaruit blijkt dat de houder voldoet aan de
wettelijke kwaliteitseisen voor het aanbieden van VVE.
Peuters: 2 verschillende dagen, totaal 8 uur per week, 40 weken per jaar.
Doelgroep peuters: 4 verschillende dagen, totaal 16 uur per week, 40 weken per jaar; groep wordt
geïndiceerd als voorgesteld in het Oberonrapport, echter met één kanttekening. Van belang is niet alleen te
kijken naar de ontwikkeling van de thuistaal, maar vooral naar de Nederlandse taal. De ontwikkeling hierin
bepaalt immers het schoolsucces.

De gemeente stelt naast de algemene ook eigen voorwaarden aan de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Volgens
het rapport Oberon6 zijn de speerpunten voor jonge kinderen: de ontwikkeling van alle kinderen bevorderen, talenten
en mogelijkheden bevorderen, goede overgang van voorschools naar basisonderwijs en goede overgang van
basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Verder het voorkomen van sociale- en taalachterstanden bij start
basisonderwijs, doorgaande lijn optimaliseren en ouderbetrokkenheid bevorderen. Deze speerpunten moeten vertaald
worden in eisen aan de uitvoerders van de regeling, niet alleen in financiële zin maar vooral ook in inhoudelijke
voorwaarden: een VE-programma. Wij stellen voor aan kwaliteitsregels:
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VE-programma
Een erkend voorschools programma waarin op een gestructureerde en samenhangende wijze
de ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd op het gebied van rekenen, taal, motoriek en
sociaal- emotionele ontwikkeling voor zover dit programma is opgenomen in de databank
Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugd Instituut.
Warme overdracht
Een mondelinge overdracht van kindgegevens tussen professionals voor- en vroegschoolse
voorzieningen in aanwezigheid van de ouders, bij de overgang naar het basisonderwijs of
vervangend onderwijs in aanvulling op de schriftelijke (koude) overdracht van de gegevens
van het kind.

De beleidsregels voor een inclusief aanbod zouden als volgt kunnen worden ingevuld:
Het VE-programma
1. Op alle peuterspeelzaallocaties wordt een VE-programma aangeboden ongeacht of er
doelgroep peuters aanwezig zijn.
2. Alle vaste medewerkers op de groep zijn geschoold in een, door het Nederlands
Jeugdinstituut erkend, VE-programma dan wel volgen aantoonbaar de scholing.
3. Pedagogisch medewerkers hebben het taalniveau 3F voor spreek- en luistervaardigheid (Referentieniveaus taal van
de commissie Meijerink).
4. De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan VE op voor de vaste medewerkers.
5. De houder heeft een pedagogisch plan/werkplan voor de peuterspeelzaal waarin wordt
vastgelegd op welke wijze “Doe meer met Bas” of een ander, door het Nederlands Jeugdinstituut erkend, VEprogramma wordt uitgevoerd en hoe de ontwikkeldomeinen (taal, rekenen/ordenen,
sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek) zijn ingericht. Dit plan wordt jaarlijks opnieuw
bekeken en waar nodig aangepast.
6. Voor de uitvoering van het programma wordt gewerkt met ten minste 5 thema’s per jaar.
7. De houder draagt verantwoordelijkheid voor extra ondersteuning van peuters (en hun ouders)
voor zover dit betrekking heeft op het VE-programma en de directe ontwikkeling van de
peuter.
Ouderbetrokkenheid
8. Voorafgaand aan de plaatsing van een doelgroep peuter of gedurende het eerste kwartaal
waarin een doelgroep peuter is geplaatst legt een pedagogisch medewerker van de groep
waarin het kind is geplaatst een huisbezoek af.
9. Ouders komen alleen in aanmerking voor een derde en vierde dagdeel wanneer zij middels
ondertekening instemmen met het, door de gemeentelijke regiegroep onderwijskansen
vastgestelde, VE-protocol.
10. Ouders van doelgroep peuters nemen deel aan de introductiebijeenkomst voorafgaand aan een
nieuw thema, welke door houder wordt verzorgd.
11. Ouders worden actief betrokken bij hetgeen hun kinderen leren. Ook worden handreikingen
gedaan hoe de kinderen thuis te stimuleren in hun ontwikkeling.
12. De houder legt de vorderingen van de peuters op individueel niveau vast in een kindvolgsysteem.
13. De houder wisselt tenminste één keer per jaar ervaringen uit met ouders over hun kinderen
met behulp van het kindvolgsysteem en biedt ouders ondersteuning bij opvoed- en
ontwikkelingsvragen (dit kan ook middels doorverwijzing naar (gespecialiseerde)
5

ondersteuning).
14. De houder heeft een beeld van de eigen ouderpopulatie per locatie en vraagt actief na bij
ouders hoe zij hun betrokkenheid verder vorm kunnen en willen geven.
Samenwerking o.a. met het basisonderwijs
15. De houder zet aantoonbaar in op samenwerking met ten minste één basisschool waar peuters
naar school zullen gaan, o.a. gericht op de doorgaande lijn voor (doelgroep)peuters/kleuters.
16. Houder stelt samen met de basisschool een overgangsprotocol op (waaronder een warme
overdracht voor doelgroep peuters).
17. Alle doelgroep peuters worden (indien ouders hiertoe toestemming hebben verleend) warm
overgedragen naar de basisschool. Dit wil zeggen dat de basisschool de relevante informatie
over de ontwikkeling van de peuter in kwestie van aanbieder ontvangt in aanwezigheid van de
pedagogisch medewerker en leerkracht en indien mogelijk de ouder(s).
18. De houder staat open voor programmatische samenwerking met het onderwijs indien dit
(bijvoorbeeld door een gedeelde locatie) van toepassing is.
19. De houder stelt tijd beschikbaar om in samenspraak met gemeente en onderwijs tot
goede afspraken te komen over een doorgaande lijn van voor- naar vroegschool en ten
behoeve van nadere kwaliteitsontwikkeling.
20. De houder zet in op samenwerking met en neemt actief deel aan de bestaande jeugdhulp- en zorgstructuur in
Albrandswaard.
21. Houder zoekt proactief samenwerking met relevante partners, zoals gemeente, onderwijs,
collega kinderopvanginstellingen, bibliotheek en welzijn.
22. De houder draagt verantwoordelijkheid voor het signaleren van problemen in de directe
omgeving van de peuter, en voor het doorgeven van deze signalen aan de contactpersoon van
Jeugd en Gezin of andere relevante instanties.
Overig
23. Deelname aan monitoring van de kwaliteit en kwantiteit.
24. Deelname aan of vertegenwoordiging van de organisatie in de gemeentelijke Regiegroep
Onderwijskansen.
25. Deelname aan de organisatie van twee scholingsmiddagen voor pm-ers, IB-ers en
leerkrachten groep 1 en 2.
26. Deelname van pm-ers aan twee scholingsmiddagen per jaar.
27. Voldoen aan het vastgestelde VVE-ouderbeleid.
28. Voertaal is Nederlands

Financiële positie SPA
In uw brief maakt u melding van een niet duurzame financiële positie van SPA. Dit klopt en hangt nauw samen met de
wijze van subsidiëring van de SPA door de gemeente. De gemeente heeft in de voorgaande jaren vooral gekozen voor
een systeem van financiering op basis van een exploitatiekarakter. SPA heeft een subsidierelatie met de gemeente die
geen duidelijke grondslag heeft vanuit het oogpunt van kwantiteit en prijs, er is geen p*q systeem.
De bedrijfsvoering heeft vanwege de financiering een hybride karakter (zowel marktfinanciering door ouders als
ouderbijdragen). In de afgelopen jaren is voor de exploitatie een verhoudingsgewijs steeds groter beroep gedaan op de
bijdragen van ouders (zowel VE-ouders als KOT-ouders). Dit manifesteert zich in een uurprijs voor KOT-ouders van €
9,91 in 2020. Deze prijs ligt ver boven de fiscale vergoedingsprijs zoals vastgesteld door de Rijksoverheid van € 8,17. De
ouders betalen een relatief groot deel van het koptarief. Dit is niet gebruikelijk en beperkt SPA in het vormen van
vermogen. Gesteld zou kunnen worden dat SPA steeds minder in staat is om de toenemende kosten vanwege VE af te
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Verslag Gesprek SPA
8-4-2020
Extern adviseur Onderwijs en Kinderopvang, Beleidsadviseur Onderwijs en Kinderopvang, Directeur
SPA
Dit interne verslag is niet afgestemd met externe partners
Opening
Directeur SPA: Geeft alles door wat ze bedacht hebben en gedaan hebben.
Notulen van bestuursvergaderingen bij elkaar gesprokkeld: wat speelde er allemaal en waar zijn we
mee bezig geweest. Daar werden ze mee geconfronteerd.
Bestuur bestaat uit vrijwilligers, avonduren vergaderen. Soms wekelijks. Bestuur niet gespecialiseerd
in kinderopvang. 1 bestuurslid passend onderwijs, agrarische sector.
Misschien niet de juiste mensen om zich heen om goede oplossing te vinden. Iedereen kijkt er op een
andere manier naar, verschillende perspectieven. Mist de expertise om zich heen.
Extern adviseur Onderwijs en Kinderopvang helpt mee en geeft aan dat Directeur SPA desnoods
beroep moet doen op gemeente om iemand met expertise in te huren.
Besproken opties:
Opvang: opvang/om ruimere tijden.
Aanpassing inrichting; marktonderzoek behoefte
Peuter plus aanbieden, na peuterochtend extra programma. Voor ouders wordt makkelijker om voor
ouders te combineren met werk.
Baby’s op schoot;
Marktonderzoek nodig.
BSO: inrichting en meubilair van 0-4 naar 4-12 jaar.
Expertise van SPA ligt bij andere doelgroep.
Samenwerking met andere partijen binnen en buiten AW. Derde partij hoopvol. Officieel gesprek
gepland op 8-4-2020.
Advies gemeente, ga op zoek naar iemand die bij het proces kan helpen.

Verslag Gesprek Directeur SPA
Datum: 24-3-2020
Onderwerp: Status tijdens Coronacrisis, Geschiedenis S.P.A., Rapport Oberon
Deel: Directeur SPA, Extern Adviseur Onderwijs en Kinderopvang, Beleidsadviseur Onderwijs en
Kinderopvang
Dit interne verslag is niet afgestemd met externe partners
1. Status tijdens Coronacrisis
- SPA heeft twee kinderen van ouders met cruciale beroepen. Tot nu toe hebben deze ouders
zelf opvang kunnen regelen. SPA heeft een pedagogisch medewerker stand-by staan voor het
geval de kinderen toch opvang nodig hebben.
- Wel loopt ze tegen zaken aan als contractverlenging van medewerker. Ze vraagt of de
gemeente de subsidieplekken voor één-verdienende ouders van SPA kan compenseren?
Deze vraag ligt bij coördinator noodopvang.
2.
-

Geschiedenis S.P.A.
25 jaar geleden ontstaan door fusie verschillende peuterspeelzalen.
In 2013 overgang van peuterspeelzaal naar peuterwerk.
Twee verdienende ouders krijgen Kinderopvangtoeslag van Belastingdienst (KOT)
Eén verdiende ouders krijgen subsidie van de gemeente + ouderbijdrage (sinds 2012)
Omdat er kinderen waren die meer ‘educatie’ nodig hadden is bij de wethouder gevraagd om
een training voor begeleiders. Leidsters kregen VVE training vergoed.
Notitie: 10 uur VVE halen met 3 dagdelen

3. Rapport Oberon
- Extern Adviseur Onderwijs en Kinderopvang vraagt naar de ervaringen omtrent het rapport
van Oberon.
- Directeur SPA waardeerde de openheid van de gemeente naar SPA als het gaat om het
rapport en de resultaten.
- Directeur SPA heeft n.a.v. concept aangegeven niet eens te zijn met opmerking dat SPA meer
dreumesgroepen zou moeten draaien. Dit is aangepast. Volgens Directeur SPA kwam
vermarkten als andere optie in definitieve rapport.
- Directeur SPA vindt vermarkten geen optie. Ze zijn geen kinderdagverblijf, maar bereiden
peuters voor op de basisschool. Daarnaast ziet zij het als concurrentie naar andere KO en
vraagt zich af of er nog wel kinderen zijn voor kinderopvang.
- Directeur SPA vindt het jammer dat toen zij eerder expertise met andere kinderopvang wilde
delen niemand daarvoor open stond. Nu er geld te halen valt andere organisaties ook
geïnteresseerd zijn in VVE.
- Directeur SPA begrijpt dat de gemeente de markt open zet voor andere organisaties.
- Ze heeft wel vragen zoals over of de gesubsidieerde plekken dan ook naar andere KO gaan.
- Voor de toekomst: SPA ziet zichzelf niet als BSO. “Schoenmaken houd je bij je leest.” Wel
zoeken ze naar samenwerkingspartners. Meer informatie kon Directeur SPA hier nog niet
over geven.
- Per 1 aug: SPA gaat ochtenden verlengen van 3.5 naar 4 uur. De middagen gaan van 2.5 uur
naar 3 uur.

-

Na intern overleg op 26-3-2020 met Wethouder Educatie, Beleidsadviseur Onderwijs en
Kinderopvang en Extern Adviseur Onderwijs en Kinderopvang wordt ingezet op het rooster
van de 16 uur VVE bij SPA als onderdeel van het door SPA opgestelde Plan van Aanpak.
Tijdens het overleg op 1-4-2020 zal SPA door de gemeente worden verzocht een plan van
aanpak op te stellen n.a.v. hun onstabiele financiële situatie.

Overzicht communicatie VVE beleid
•
•
•
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•

•
•

Het college heeft in de maand mei 2020 aan SPA gevraagd voor 1 juli te reageren op een
brief met een aantal vraagpunten inzake de continuïteit van SPA.
De reactie hebben wij ontvangen via een brief van 25 juni 2020.
Op 30 juni 2020 hebben wij een presentatie gegeven aan de partners in de peuteropvang via
Microsoft Teams. SPA kon hierbij niet aansluiten. Deze presentatie legt uit hoe gemeente
Albrandswaard samen met de partners in de kinderopvang wil werken aan een bredere,
transparantere en meer toegankelijke peuteropvang in Albrandswaard.
Op 8 juli 2020 hebben we de antwoordbrief van SPA besproken op het gemeentekantoor van
Albrandswaard. Hoewel ambtelijk diverse malen is gewezen op het adviesrapport uit 2019, is
besloten om het college te vragen een nieuwe brief goed te keuren waarin wij deze kaders
nadrukkelijk onderstrepen en duidelijk maken (aan de hand van het adviesrapport uit 2019)
hoe wij de peuteropvang in de toekomst willen regelen en financieren.
Het college heeft (in verband met het zomerreces) de antwoordbrief via een schriftelijke
stemming goedgekeurd. Daarnaast is via een RIB de Raad bijgepraat. De antwoordbrief, RIB
en begeleidende collegevoorstel zijn na het zomerreces alsnog officieel in het college
vastgesteld. De antwoordbrief is ontvangen, maar viel midden in de vakantietijd van het
bestuur. De brief is besproken tijdens het overleg op 9 september 2020 met het bestuur van
SPA.
Op 29 juli is een tweede bijeenkomst gehouden met de partners in de kinderopvang. SPA kon
hierbij wel aansluiten. In deze bijeenkomst is specifiek het adviesrapport uit 2019 besproken.
Belangrijke punten uit dit overleg:
o Er bleek verwarring over een aantal technische details.
o De kinderopvangorganisaties hebben uitgesproken dat zij waarde hechten aan de
positie van SPA, mede omdat zij zelf beperkt zijn in mogelijkheden om op te schalen.
o Duidelijk werd dat concrete uitwerking nodig was om meer inzicht te geven.
Afgesproken om na het gesprek met de wethouder over de concrete uitwerking de
partners in de kinderopvang weer uit te nodigen voor een bespreking.
o Een nabespreking met de directeur van SPA bevestigt het beeld dat er veel beelden
bestaan over het adviesrapport maar dat die beelden zelden voortkomen uit
nauwkeurige lezing van het rapport.
In de maand augustus is een concept begroting opgesteld voor de OAB-middelen en daarbij
een rekenprogramma (nu nog in één bestand met de begroting) voor de inzet van
peuteropvang in de komende jaren (tot 2024). Gebaseerd op het adviesrapport uit 2019 zijn
concept beleidsregels opgesteld. Daarnaast is een concept overeenkomst met een aantal
relevante bijlagen opgesteld.
De volgende stap is om de partners in de kinderopvang opnieuw uit te nodigen en hen de
opgestelde documenten voor te leggen.
Tegelijkertijd zal een collegevoorstel opgesteld worden waarmee de documenten kunnen
worden vastgesteld. Op 6 oktober 2020 stond een overleg gepland met de houders van de
kinderopvangorganisaties om de documenten (concept beleidsregels, concept overeenkomst

•

en overige bijlagen met beschrijving VVE eisen, doelgroeppeuters en rekenmodel) te
bespreken.
N.a.v. de gesprekken met de organisaties zullen eventuele wijzigingen worden doorgevoerd
in de stukken. Wij zijn voornemens dit stuk november 2020 met de raad te delen.

