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Nieuwsflits Jonge Kind: Tegemoetkoming voor scholen en kindercentra¹ 2022 

 
Samen werken aan een sterke doorgaande lijn van peuter naar kleuter 
De nieuwsflits is verstuurd naar alle scholen en kindercentra in de gemeente Deventer en bevat 

informatie over een tegemoetkoming voor het versterken van de kwaliteit van de afstemming en 

samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs rondom de overgang van kinderopvang naar  

groep 1. 

 

Aanleiding 

Vanaf 2020 t/m 2022 komt elke school en elk kindercentrum, die het Convenant Jonge Kind 
en VVE heeft ondertekend, in aanmerking voor een tegemoetkoming vanuit de 
gemeentelijke subsidie ‘Kwaliteitsinvestering VVE 2022’. Hiermee wil de Stuurgroep Jonge 
kind & VVE een impuls geven aan de voor- en vroegschoolse afstemming en samenwerking 
tussen kindercentra en scholen.  
Het blijft van belang dat scholen en kindercentra meer tijd en ruimte nemen om het gesprek 
met elkaar aan te gaan over de kwaliteit van de samenwerking én de doorgaande lijn.  
Naast de tegemoetkoming start in het najaar 2022 een 2e groep van de training ‘Kansrijke 
ontwikkeling voor het jonge kind’ gericht op pedagogisch coaches, pedagogisch 
beleidsmedewerkers VE en intern begeleiders onderbouw. Doel van deze training is om 
relevante thema’s voor kansrijke ontwikkeling voor het jonge kind in samenwerking met 
elkaar te verdiepen en te versterken, voor de eigen werkplek en op wijkniveau.    
 

Terugblik tegemoetkoming 2021 

In totaal is er in 2021 door 42 kinderopvanglocaties en 29 scholen een tegemoetkoming 
van  €400 aangevraagd (2020 40 KO-locaties en 28 scholen) en 25 scholen hebben op basis 
van 408 kleuters met een VVE-toekenning een tegemoetkoming voorschoolse IB-
inzet ontvangen (2020 22 scholen op basis van 329 kleuters). 
 
Scholen en kindercentra hebben de middelen vooral ingezet op de beleidsmatige 
afstemming en samenwerking en het voeren van overdrachtsgesprekken. De kinderopvang 
heeft de middelen ook besteed aan het versterken van de interne ondersteuningsstructuur. 
De voorschoolse IB-inzet is vooral gericht geweest op vroegtijdige betrokkenheid van de 
intern begeleider bij peuters die extra ondersteuning nodig hebben en op de beleidsmatige 
afstemming en samenwerking rondom de doorgaande lijn in de ondersteuningsstructuur.  
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Tegemoetkoming 2022 

Alle scholen en kindercentra kunnen een tegemoetkoming van € 400 aanvragen om de 
onderlinge afstemming en samenwerking te versterken.  
Daarnaast kunnen scholen op basis van het aantal kleuters met een VVE-toekenning een 
tegemoetkoming aanvragen voor de voorschoolse IB-inzet. 
 
Wat verwachten we in 2022 van de scholen en kindercentra? 

Verwacht wordt dat de tegemoetkoming van € 400 in 2022 voor scholen en kindercentra 

wordt ingezet op versterken van de kwaliteit van de uitvoering en het stimuleren van de 

dialoog over kwaliteit tussen kindercentra en scholen: 

 
- Beleidsmatige afstemming en samenwerking tussen scholen en betrokken 

kinderopvangorganisaties over de doorgaande lijn peuters/kleuters waaronder bv. 
een warme overdracht  
 

- Specifiek voor kindercentra: indien nodig, het optimaliseren van de interne 
ondersteuningsstructuur, bv. deelname aan trajectoverleggen 

 

Vanaf 1 januari 2022 is op elke VVE-locatie een beleidsmedewerker/pedagogisch coach VE 

werkzaam. Deze functie wordt gefaciliteerd vanuit gemeentelijke middelen en een taak van 

deze functionaris is om een bijdrage te leveren aan het versterken van de kwaliteit van VVE 

en doorgaande lijn. 

Tegemoetkoming voorschoolse IB-inzet 

Alleen voor scholen en op basis van aantal VVE-kleuters 

Scholen die intensief samenwerken met een kinderopvangorganisatie en waarbij, in overleg 

met de kinderopvangorganisatie, een deel van de voorschoolse IB-taken belegd is bij de 

school, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de voorschoolse 

IB-inzet.  

De tegemoetkoming voor kalenderjaar 2022 is gebaseerd op aantal geplaatste kleuters met 

een VVE-toekenning in groep 1 en 2 peildatum 15 januari 2022.  

 

Verwacht wordt dat de tegemoetkoming voorschoolse IB-inzet voor scholen in afstemming 

en overleg met de kinderopvang wordt ingezet voor kinderen waarbij extra ondersteuning 

nodig is, waaronder extra aandacht voor de doorgaande lijn bv. door: 

 
- Beleidsmatige afstemming en samenwerking rondom doorgaande lijn in de 

ondersteuningsstructuur van peuter naar kleuter 
 

- Vroegtijdige betrokkenheid bij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (bv. 
kindbesprekingen en trajectoverleggen) 
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 Tijdpad 2022 
- Uiterlijk 15 februari 2022 laten scholen en kindercentra met een mail aan 

a.hartelman@po-deventer.nl  weten dat men in aanmerking wil komen voor de 
tegemoetkoming/voorschoolse IB-inzet.  
Scholen geven daarbij het aantal geplaatste kleuters met een VVE-toekenning op 
peildatum 15 januari 2022 door.  
Voor de aanvragen dien je gebruik te maken van de aanvraagformulieren (zie bijlage) 
 

- Uiterlijk 5 maart 2022: Sine Limite keert de toegekende bedragen uit en mailt het 
verantwoordingsformulier. 
 

- 1 november 2022: alle scholen en kindercentra ontvangen reminder voor de 
verantwoording. 
 

- Uiterlijk 15 november 2022: Scholen en kindercentra mailen ingevulde en 
ondertekende verantwoordingsformulieren naar Sine Limite. 

 

Mocht je n.a.v. deze Nieuwsflits nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we het 
graag van je!  

Bijlagen: 

1. Aanvraagformulier tegemoetkoming Kinderopvang 
2. Aanvraagformulier tegemoetkoming Scholen 

 

 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Corine van Casteren 
Coördinator jonge kind 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

 
 

 
 
Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 13a 
Postadres: Koningin Wilhelminalaan 9 
7415 KP Deventer 
0570-745610 www.sinelimite.nl 

 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print! 

  

 

mailto:a.hartelman@po-deventer.nl
http://www.sinelimite.nl/

