Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;
Gelet op:
de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie, de Wet op het primair onderwijs en het Onderzoekskader voor het toezicht
op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs;
de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening 2019 (ASV 2019) en de
Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs van de gemeente Amersfoort (UPJO);
Besluiten vast te stellen de:

Beleidsregel subsidie kwaliteitsimpuls 2019 ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en
resultaten VVE
Artikel 1 Begripsbepalingen
Op deze Beleidsregel zijn de begripsbepalingen van de ASV 2019 en de Subsidieregeling UPJO van de
gemeente Amersfoort van overeenkomstige toepassing.
In aanvulling daarop wordt in deze Beleidsregel en de daarop berustende bepalingen verstaan onder:
 Beleidsregel: deze Beleidsregel.
 Doorgaande lijn: Bij een doorgaande (leer) lijn in de VVE gaat het om een ononderbroken
ontwikkelingsgang van kinderen van de voorschool naar het basisonderwijs. Aspecten van de
doorgaande lijn zijn1: (1) vve-coördinatie tussen voor- en vroegschool; (2) doorstroom van
voor naar vroegschool; (3) warme overdracht tussen voor- en vroegschool; (4) afstemming
tussen voor- en vroegschool over het aanbod; (5) afstemming over het pedagogisch klimaat
en het educatief handelen; (6) afstemming over de aanpak van ouderbetrokkenheid; en (7)
afstemming over interne begeleiding en zorg.
 OAB Scan: de scan uit 2018 van onderzoeks- en adviesbureau Sardes, op basis van gegevens
van het CBS, van de kansen op onderwijsachterstanden in de gemeente Amersfoort.
 Onderzoekskader: het “Onderzoekskader voor het toezicht op de voorschoolse educatie en
het primair onderwijs” van 1 juni 2017 van de Inspectie voor het Onderwijs.
 Voorschool: een kinderopvanglocatie waarvoor VVE-subsidie is aangevraagd voor uitvoering
van Voorschoolse educatie.
 Vroegschool: groep 1 en 2 van een basisschool waar Vroegschoolse educatie wordt
aangeboden. De middelen voor de Vroegschool ontvangen de scholen via de lumpsum en
worden uitgekeerd op basis van de gewichtenregeling.
 Voorschoolse educatie: de uitvoering van een door het College gesubsidieerd programma dat
erop gericht is doelgroepkinderen zonder of met minimale achterstanden te laten in
instromen in het basisonderwijs.
 Vroegschoolse educatie: het bevorderen van onderwijskansen van doelgroepkinderen in
groep 1 en 2 van het basisonderwijs zodat zij zonder of met minimale achterstand aan groep
3 kunnen beginnen.
Artikel 2 Doel van de Beleidsregel
Het doel van deze Beleidsregel is concrete activiteiten en projecten in Voorscholen en Vroegscholen
te faciliteren die een bijdrage leveren aan het versterken van de ouderbetrokkenheid, de doorgaande
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Volgens het ‘Onderzoekskader voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs’ van 1
juni 2017 van de Inspectie voor het Onderwijs.
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lijn en de resultaten van Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie. De aandachtspunten uit het
Onderzoekskader worden hierbij in acht genomen.
Artikel 3 Aanvrager
Deze subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:
 schoolbesturen voor hun basisscholen in Amersfoort
o met een leerlingscore > 0, waarbij de leerlingscore de gemiddelde verwachte achterstand
per leerling is zoals berekend in de OAB Scan;
o of die anderszins aannemelijk maken dat zij Vroegschoolse educatie aan doelgroepkinderen
verzorgen
en/of
 houders voor hun kinderopvanglocaties in Amersfoort waar Voorschoolse educatie wordt
verzorgd.
Artikel 4 Subsidiabele activiteiten
De subsidie wordt ingezet voor de volgende toepassingsgebieden:
 het versterken van de doorgaande lijn tussen de Voorschool en de Vroegschool;
 het versterken van de ouderbetrokkenheid bij Voorschoolse en Vroegschoolse educatie;
 het versterken van de observatie/monitoring van de resultaten van Voorschoolse en
Vroegschoolse educatie;
 het versterken van de professionalisering in de Vroegschool op doorgaande lijn,
ouderbetrokkenheid en/of resultaten van Voorschoolse en Vroegschoolse educatie.2
Artikel 5 Criteria
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de activiteit of het project te voldoen aan de
volgende criteria:
1. De aanvraag bevat een kort projectplan waarin helder de
a. gewenste activiteiten of het project
b. beoogde effecten van de activiteiten of het project
c. voor de activiteiten of het project benodigde financiële middelen met onderbouwing
d. de planning waarin staat wanneer de activiteiten worden uitgevoerd (op niveau van
kalendermaand in 2019 en 2020)
staan beschreven.
2. Aanvragen voor activiteiten ten behoeve van het versterken van de doorgaande lijn dienen
door (de houder van de) Voorschool en (het bestuur van de) Vroegschool gezamenlijk te
worden aangevraagd.
3. De activiteiten dienen gericht te zijn op ontwikkeling en mogen geen structureel karakter
hebben, noch regulier werk van de Aanvrager(s) vervangen.
4. De activiteiten moeten uitgevoerd worden in 2019 en/of 2020.
Artikel 6 Subsidieplafond en verdeelregels
1. Voor alle aanvragen tezamen geldt een subsidieplafond van € 275.000,-.
2. Per activiteit of project kan een bedrag van maximaal € 15.000,- worden aangevraagd.
3. Per toepassingsgebied uit artikel mag 1 aanvraag ingediend worden.
4. De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
5. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt
overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag is ontvangen, kan het
2

In 2018 is al een incidentele subsidie Kwaliteitsimpuls voor de pedagogisch medewerkers in de Voorschool
verstrekt. Daarnaast is professionalisering op de inhoud van Vroegschoolse educatie de verantwoordelijkheid
van de scholen zelf, de gemeente kan Vroegscholen alleen faciliteren op wat voortvloeit uit haar wettelijke taak
(art. 167 WPO) en haar eigen beleid (het UPJO).
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college besluiten de aanvragen die op die dag ontvangen zijn door middel van loting te
rangschikken of al die aanvragen te verstrekken.
6. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de
gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling als
datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is
ontvangen.
Artikel 7 Indieningstermijn aanvraag
De aanvraag wordt ingediend vóór 15 december 2019.
Artikel 8 Procedure aanvraag
1. Het College besluit over de aanvragen.
2. Uiterlijk binnen 3 maanden na de aanvraag stelt het College de Aanvrager schriftelijk van zijn
besluit in kennis. Wanneer het College besluit de Aanvraag af te wijzen wordt dit in het besluit
gemotiveerd.
3. Tijdens de behandeling van een Aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen inhoudelijke
informatie verstrekt.
4. Het College kan, indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft, de Aanvrager om nadere
informatie verzoeken.
5. De Aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond
waarvan het College redelijkerwijs tot een besluit kan komen.
6. Een onvolledige of niet tijdig ingediende aanvraag wordt niet in behandeling genomen, met
inachtneming van de hersteltermijn zoals bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet
bestuursrecht.
Artikel 9 Verplichtingen
Het College kan bij de subsidieverlening aanvullende verplichtingen opleggen die strekken tot
verwezenlijking van het doel van de subsidie.
Artikel 10 Verantwoording en subsidievaststelling
1. De subsidie wordt achteraf vastgesteld.
2. De subsidie wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten die door de
Aanvrager worden opgenomen in de financiële verantwoording van de subsidie.
3. De Aanvrager dient een aanvraag tot subsidievaststelling in vóór 1 april van het jaar volgend op
het jaar waarvoor de subsidie is verleend.
4. In de verantwoording komt aan de orde:
 De aard en de omvang van de activiteiten;
 De resultaten en effecten van de activiteiten;
 Een overzicht van de ingezette middelen;
 De borging van de resultaten in de eigen organisatie.
Artikel 11 Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.
Deze Beleidsregel geldt in 2019.
Artikel 12 Citeertitel
Deze Beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel Kwaliteitsimpuls 2019 ouderbetrokkenheid,
doorgaande lijn en resultaten VVE.’
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 1 oktober 2019
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