Nadere regels subsidies VVE doet ertoe! 2014
Op grond van de bestuursafspraken G4/G33-Rijk inzake Effectief benutten van VVE en extra
leertijd voor jonge kinderen heeft de gemeente Almere in 2012 een uitvoeringsplan
opgesteld. Onderdeel van dat plan zijn a) het verzorgen van scholing voor opbrengstgericht
werken en b) het verbeteren van de interne kwaliteitszorg van instellingen die werken met
voor- en vroegschoolse educatie. De aanpak die de gemeente hiervoor heeft gekozen is
VVE doet ertoe! Voor VVE doet ertoe! stelt de gemeente subsidie beschikbaar. In deze
nadere regels staan de voorwaarden voor die subsidie beschreven.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere;
gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene
subsidieverordening Almere 2011;
besluit:
vast te stellen de navolgende Nadere regels subsidies VVE doet ertoe met inbegrip van de
daarbij behorende bijlage VVE-combinaties die in aanmerking komen voor subsidie VVE
doet ertoe!
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze nadere regels wordt verstaan onder:
a.
College: het college van burgemeester en wethouders;
b.
Ontwikkelplan: een plan dat een VVE-combinatie heeft opgesteld in het kader van
VVE doet ertoe!
c.
Verletkosten: kosten die de voorschoolse organisatie (peuterspeelzaalorganisatie
of kinderopvangorganisatie) maakt om de pm-er die tijdens werkuren scholing
volgt in het kader van het ontwikkelplan cf. Artikel 1 sub b te vervangen;
d.
VVE: voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een verzamelnaam voor de
methodische en systematische ondersteuning van de ontwikkeling van jonge
kinderen, in de leeftijd van twee tot zes jaar. Voorschoolse educatie vindt plaats in
voorschoolse voorzieningen als peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Vroegschoolse educatie vindt plaats in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.
e.
VVE-combinatie: een intensieve samenwerking tussen een basisschool en een
peuterspeelzaal en/of een kinderdagverblijf;
f.
VVE doet ertoe!: een door BMC ontwikkelde en uitgevoerde verbeteraanpak voor
basisscholen en voorschoolse voorzieningen die gezamenlijk inzetten op
kwaliteitsverbetering van de voor- en vroegschoolse educatie. Het traject kent
twee onderdelen: de Verbeteraanpak en de leermodules. In de Verbeteraanpak
maken scholen en voorscholen op basis van een grondige analyse door
onderwijsexperts van BMC hun eigen ontwikkelplan. De leermodules hebben als
doel de professionele kwaliteiten van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en
directie te vergroten en het opbrengstgericht werken in de teams te versterken.
Artikel 2 Doel
Het college wil met het verstrekken van incidentele subsidies eraan bijdragen dat de kwaliteit
van de voor- en vroegschoolse educatie in Almere structureel verbetert middels het
stimuleren van de uitvoering van opbrengstgericht werken.
Artikel 3 Te subsidiëren kosten
1. Het college stelt middelen ter beschikking voor het binnen het kader van VVE doet
ertoe! uitvoeren van het ontwikkelplan van een VVE-combinatie. De subsidie bestaat
uit een vergoeding van maximaal € 10.000,- per VVE-combinatie.
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2. Voor subsidie komen in aanmerking:
a. Externe personele kosten die gemaakt worden om de activiteiten uit het
ontwikkelplan uit te voeren. Het betreft hier bijvoorbeeld kosten voor een externe
trainer die een VVE-scholingstraject verzorgt, kosten voor een externe trainer in
opbrengstgericht werken, kosten voor een externe trainer in scholing doorgaande
lijn, kosten voor overige externe deskundigen op het gebied van VVE, leerlingzorg,
of procesbegeleiding.
Voor alle externe personele kosten geldt dat zij een aantoonbare en directe relatie
moeten hebben met de activiteiten uit het ontwikkelplan.
b. Materiële kosten die gemaakt worden om VVE in het kader van het ontwikkelplan
te versterken, zoals aanschaf van leermaterialen of van een kindvolgsysteem.
Voor alle materiële kosten geldt dat zij een directe en aantoonbare relatie moeten
hebben met de activiteiten uit het ontwikkelplan.
c. Verletkosten voor de uren waarop pedagogisch medewerkers een scholing in het
kader van het ontwikkelplan hebben gevolgd. Deze scholing moet een directe en
aantoonbare relatie hebben met de activiteiten uit het ontwikkelplan en betreft
geen scholing in de Nederlandse taal.
Niet voor subsidie komen in aanmerking:
d. Interne personeels- en trainerskosten, met uitzondering van de verletkosten zoals
genoemd in Artikel 3 lid 2 sub c. ;
e. Kosten voor interim-management;
f. Kosten voor outplacement of ontslag.
Artikel 4 Subsidieplafond
Het college stelt het subsidieplafond voor de subsidies voor VVE doet ertoe! vast op €
110.000,-. Per VVE-combinatie is maximaal € 10.000 beschikbaar.
Artikel 5 Aanvraag
1.
Een VVE-combinatie kan tot 1 juni 2014 een subsidieaanvraag indienen.
2.
De aanvraag wordt ingediend door de penvoerder van de VVE-combinatie, te weten
het bestuur van de basisschool;
3.
Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.
Artikel 6 Bij aanvraag in te dienen gegevens
De aanvraag dient schriftelijk bij het college te worden ingediend en bevat:
1. Het algemene formulier Aanvragen subsidie van de gemeente Almere voor het jaar
2014 inclusief de in dat formulier gevraagde bijlagen.
2. Een inhoudelijk door BMC goedgekeurd ontwikkelplan.
3. Een begroting van de activiteiten/materialen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Per kostenpost dient een financiële onderbouwing in de vorm van een offerte of een
factuur bijgesloten te worden.
Artikel 7 Voorwaarden
1.
De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend starten in de periode 1 januari 2014
tot en met 31 juni 2014 en lopen door tot en met uiterlijk 31 december 2014;
2.
Alleen kosten die gemaakt worden in de periode 1 januari 2014 tot en met 31
december 2014 komen voor subsidie in aanmerking. Tevens dienen de activiteiten
die bekostigd worden vanuit deze subsidie uiterlijk 31 december 2014 uitgevoerd en
afgerond te zijn.
3.
Voor subsidie komen uitsluitend in aanmerking de in de bijlage bij deze Nadere
regels subsidies VVE doet ertoe! genoemde VVE-combinaties. Buiten deze acht
combinaties kunnen eventueel niet genoemde VVE-combinaties ook in aanmerking
komen, zulks ter bepaling, na inhoudelijke afweging, door de Stuurgroep
Harmonisatie Almere en met inachtneming van het subsidieplafond.
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4.
5.

6.

Op grond van Artikel 16 lid 2 van de Algemene subsidieverordening dient een
eindverantwoording aangeleverd te worden. Deze dient vóór 1 maart 2015 door de
gemeente te zijn ontvangen.
De eindverantwoording bestaat uit een inhoudelijke en financiële verantwoording van
de subsidie. De inhoudelijke verantwoording vermeldt of prestatieafspraken uit de
subsidieverleningsbrief zijn uitgevoerd en met welk resultaat; de financiële
verantwoording vermeldt de gemaakte kosten per prestatieafspraak en is voorzien
van een financiële onderbouwing in de vorm van een factuur per prestatieafspraak.
Indien uit de eindverantwoording blijkt dat niet alle middelen (rechtmatig) besteed
zijn, zal de subsidie lager vastgesteld worden. Het bedrag dat niet of onrechtmatig is
besteed, zal teruggevorderd worden.

Artikel 8 Reikwijdte van de nadere regels
De nadere regels zijn van toepassing voor de VVE-combinaties die deelnemen aan het
traject VVE doet ertoe!
Artikel 9 Duur van de nadere regels
De nadere regels gelden tot 1 augustus 2015, maar blijven van toepassing voor zover nodig
voor de uitvoering ervan.
Artikel 10 Inwerkingtreding
De nadere regels treden in werking per 1 januari 2014.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 17 december 2013,

Burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris,

de burgemeester,

A.J. Grootoonk

A. Jorritsma - Lebbink
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Bijlage: VVE-combinaties die in aanmerking komen voor subsidie VVE doet ertoe!:
VVE-combinatie
1. Basisschool De Tjasker (ASG) met peuterspeelzaal Speelmolen
(De Schoor)
2. Basisschool ’t Kompas (Prisma) met kinderdagverblijf Precious
Kids
3. Brede school ’t Meesterwerk (ASG) met kinderdagverblijf (La
Luna) en peuterspeelzaal (De Schoor)
4. Basisschool De Delta (SKOFV) met kinderdagverblijf
(KinderWORLD)
5. Brede school De Zevensprong (ASG) met peuterspeelzaal Jan
Huigen (De Schoor)
6. Brede school De Caleidoscoop (ASG) met peuterspeelzaal
Campus Caleidoscoop (De Schoor)
7. Basisschool De Regenboog (Prisma) met kinderdagverblijf
(Partou)
8. Basisschool De Goede Herder (SKOFV) met kinderdagverblijf
(KinderWORLD)

Maximaal
subsidiebedrag
€ 10.000,€ 10.000,€ 10.000,€ 10.000,€ 10.000,€ 10.000,€ 10.000,€ 10.000,-

Buiten deze acht combinaties is er budget beschikbaar voor nieuwe VVE-combinaties, ook
maximaal € 10.000,- per combinatie. De keuze welke combinatie(s) in aanmerking
kom(t)(en) wordt op basis van inhoudelijke afweging gemaakt door de Stuurgroep
Harmonisatie Almere.
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