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Voorwoord  

Voor u ligt het verslag van de werkzaamheden van Compas in 2020. 

  

Medio maart overviel ons allen de Corona pandemie en de eerste lockdown. De lockdown bracht 

aanvankelijk een belemmering met zich mee in de uitvoering van de werkzaamheden voor Compas. 

Scholen en kinderopvangorganisaties spanden zich in om thuisonderwijs en -activiteiten te organiseren.  

Dat betekende voor Compas een kleine pas op de plaats. Medewerkers konden aanvankelijk niet naar de 

locaties. Al redelijk snel werd ook door de collega`s van Compas het overleg, advieswerk en de trainingen 

digitaal uitgevoerd. Ook thuiswerken werd standaard voor Compas collega`s. Net als voor velen, was het 

met name voor de medewerkers met jonge gezinnen, alle zeilen bijzetten in de dubbele taak die zij 

hadden.  

 

Ondanks de Corona pandemie, alle onrust, de lockdowns en veranderingen heeft het team van Compas 

samen met het werkveld in 2020, naast de reguliere werkzaamheden, het volgende kunnen realiseren:  

-de voorbereidingen en de uitvoering voor de transitie naar `16 uur aanbod voor Vve geïndiceerde 

peuters’ , een wettelijke verplichting met ingang van 1 augustus 2020, werd conform planning doorgezet 

en uitgevoerd ; 

-er werd een organisatorische bijdrage geleverd door Compas tijdens de noodopvang in de meivakantie in 

de eerste lockdown;  

-de Zomerclub + werd voortvarend en succesvol met diverse partners neergezet; 

-de Bossche kwaliteitsstandaard (BKS), werd opgenomen in de subsidievoorwaarden voor de   

uitvoering van de Peuterarrangementen. Een werkwijze hieromtrent werd ontwikkeld; 

 -er werd onderzoek gedaan naar de rol en taak van de Vve coördinator; 

- de coördinatie dreumesarrangementen ging van start; 

- er kwam een praktijkevaluatie schakelleerkrachten en onderzoek naar ontwikkelingsbehoeften van 

locaties m.b.t. het thema ouders;  

- er werd door Compas versterkt ingezet op wijkgericht werken en een aanpassing van de koppeling 

van de medewerkers van Compas en de indeling van locaties doorgevoerd. 

 

Het jaarverslag 2020 is inhoudelijk opgebouwd conform de beloftes van de SSPOH 2020-2024. 

Belofte 1 Gelijke kansen voor ieder kind 

Belofte 2 Ononderbroken ontwikkeling in een eigentijdse speel- en leeromgeving 

Belofte 3 Gemeenschappelijke professionalisering 

Belofte 4 Voortdurende kwaliteitsverbetering. 

Het hoofdstuk betreffende de Peuterarrangementen geeft nieuwe informatie betreffende de spreiding 

van Vve geïndiceerde peuters. 

  

Het team van Compas is er in 2020 goed in geslaagd de moeilijkheden van de Corona periode en de 

Lockdowns te overwinnen, nieuwe ontwikkelingen te bevorderen en (digitaal) de werkzaamheden als 

partner voor het werkveld, bestuurders en gemeente met onverminderde kracht en positieve uitstraling 

uit te voeren.  

 

Hannah Vossen    

Directeur   
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1. Over Compas  

 Visie  

Compas werkt samen met professionals en ouders aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen 

van 0 tot 13 jaar. We zijn een deskundige en betrokken partner voor kinderopvang, primair onderwijs 

en gemeente en een verbindende schakel in de educatieve infrastructuur. Vanuit de inhoud brengen 

we praktijk en beleid dichterbij elkaar. Dat doen we door naar professionals binnen organisaties te 

luisteren, met hen mee te denken en te inspireren. Wij geloven in de kracht van samenwerking, 

verbinding en innovatie.  

  

Voor wie werken wij  

Compas werkt primair voor en met professionals binnen de kindcentra; pedagogisch medewerkers, 

leerkrachten, locatiemanagers en directeuren. Compas staat open voor iedere professional, wil 

kennis delen en mensen en partijen met elkaar in verbinding brengen. Daarbij maken we gebruik van 

eigen kennis en ervaring en de deskundigheid van externe personen of partijen.  

  

Organisatie en medewerkers  

Compas ressorteert onder de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs `s-Hertogenbosch 

(SSPOH). Compas heeft een matrixstructuur. Binnen de verschillende wijken heeft ieder 

kindcentrum, iedere locatie, school of kinderopvang vanuit Compas één eigen coördinerend 

adviseur als aanspreekpunt. Daarnaast heeft Compas projectleiders voor de verschillende projecten.  

  

Ons team bestond in 2020 uit:  

Ankie van Eerd   Logopedist  

Dorien Stolwijk  Adviseur, projectleider, trainer  

Els van de Wijdeven  Logopedist  

Hannah Vossen  Directeur, adviseur, projectleider  

Judith van den Berg  Adviseur, projectleider, trainer  

Miranda Waarts  Adviseur, projectleider, trainer  

Rietje Voorn    Adviseur, projectleider, trainer  

Suzanne de Mol  Administratief medewerker  

  

Diensten   

Compas draagt de verantwoordelijkheid voor een drietal omvangrijke opdrachten:  

- stimulering van de ontwikkeling van de kindcentra; 

- stimulering en kwaliteitsbewaking van de Voor- en vroegschoolse educatie; 

- financiële dienstverlening en kwaliteitsbewaking voor de uitvoering van de 

Peuterarrangementen.  

 

De gemeente is subsidiënt van bovengenoemde taakopdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd 

middels:  

- projectondersteuning- projectleiding en procesbegeleiding; 

- advies: maatwerktrajecten, locatieplannen;  
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- deskundigheidsbevordering, trainingen, workshops, netwerkbijeenkomsten;  

- monitoring en onderzoek;  

- verzamelen van kwantitatieve gegevens en daardoor het stimuleren van kwalitatieve 

ontwikkeling in het werkveld;  

- financiële dienstverlening voor de kinderopvangorganisaties in `s-Hertogenbosch die 

peuterarrangementen en/of Vve uitvoeren.  

  

Samenwerkingspartners  

Compas werkt samen met:  

- alle kinderopvangorganisaties en -locaties in `s-Hertogenbosch, meer specifiek met de 

kinderopvangorganisaties die eind 2010 de intentieverklaring Kindcentra 0-13 hebben 

ondertekend; en peuterarrangementen uitvoeren; 

- alle scholen voor primair onderwijs in `s-Hertogenbosch, vertegenwoordigd in de SSPOH;  

- diverse overkoepelende organisaties zoals Gemeente ’s-Hertogenbosch, Farent, GGD, 

Huis73, Mee, Kentalis, Samenwerkingsverband Regio de Meierij en Digidact;  

- externe partners zoals Cube Consulting, Onderwijs Maak je Samen, Leerkracht & CO, 

Innovatie nul13, Meisje op zee, De Rolf groep, Kracht Educatief en Ontwikkelkracht, Signum 

coaching en Dhr. S. Kivit (trainer).  

  

Deelname aan netwerken en overleggen.  

In 2020 nam Compas deel aan diverse stedelijke overleggen:  

- overleggen met gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties;  

- SSPOH-overleg;  

- NOK overleg;  

- regiebijeenkomsten Vve-kinderopvangorganisaties;  

- regiebijeenkomsten directies Vve en Schakelbouw; 

- werkgroep Toeleiding en Bereik;  

- Vliegende Brigade, denktank en werkgroep;  

- diverse projectwerkgroepen.  

 

PR en Communicatie  

Compas zette in 2020 voor de communicatie met haar klanten en relaties de volgende middelen in:  

- website www.compasnul13.nl: hier kunnen professionals informatie vinden over de diensten en 

producten van Compas. De website brengt het aanbod van Compas helder in beeld en biedt de 

mogelijkheid om online in te schrijven voor trainingen en workshops. Ook ouders kunnen op de 

website terecht voor informatie over het peuterarrangement;  

- twitter @Compasnul13 ; 

- facebook https://www.facebook.com/pages/Compasnul13;    

- nieuwsbrief: in 2020 verstuurde Compas nieuwsbrieven naar 275 abonnees (beroepskrachten in de 

Kindcentra 0-13, bestuurders, beleidsmedewerkers, samenwerkingspartners e.a.); 

- trainingsbrochure en flyers over trainingen en workshops;  

- digitale nieuwjaarswens.   
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2. Gelijke kansen voor ieder kind  

Onderwijsachterstanden en Voor- en vroegschoolse educatie (Vve)  

De activiteiten van Compas op het gebied van Vve zijn gericht op de domeinen in het Vve-kader van 

de Inspectie van het Onderwijs:  

- Condities;  

- kwaliteit van uitvoering;  

- ouders (zie pag. 18); 

- ontwikkeling, begeleiding en zorg (zie pag. 21) ;  

- kwaliteitszorg (zie Voortdurende Kwaliteitsverbetering, pag. 34). 

 

Condities  

De condities voor uitvoering van de voor- en vroegschoolse educatie werden in 2020 afgestemd met 

de beleidsmedewerkers van de gemeente `s-Hertogenbosch Ton Kivits en Marjolein Winter- Bults 

en afvaardiging van de SSPOH, Ankie de Laat. Afstemming vond plaats op het gebied van  financiën 

en inhoudelijke zaken. De subsidievoorwaarden Peuterarrangementen werden vernieuwd. In deze 

subsidievoorwaarden werd de Bossche kwaliteitsstandaard opgenomen (zie hoofdstuk 5 

Voortdurende kwaliteitsverbetering).  

 

Kwaliteit van uitvoering  

Om de kwaliteit van uitvoering op de werkvloer te bevorderen, wordt de professionele 

deskundigheid van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten ontwikkeld middels trainingen, 

workshops, intervisiebijeenkomsten en leernetwerken en verschillende Vve projecten (zie ook 

hoofdstuk 4. Gemeenschappelijke professionalisering)  

  

 

Project Interne coach   

Voor het project Interne coach  beschrijven de manager van de kinderopvang en de directeur van de 

basisschool samen hun beoogde doelen in het locatieplan. Het interprofessioneel leren van 

professionals tussen voorschool en vroegschool is hierbij een speerpunt evenals het vergroten van 

het pedagogisch en didactisch handelen van de professional in voor- en vroegschool. Het project 

Interne coach  is onderdeel van de Bestuursafspraken tussen het rijk en de gemeente.  

  

In 2020 hebben de volgende locaties deelgenomen aan het project Interne coach :  

BBS Aan de Aa; BBS De Graaf; Kindcentrum Kameleon; Kindcentrum Boschveld; Kindcentrum De 

Haren; Kindcentrum Kruisboelijn; Kindcentrum De Ontdekking; Kindcentrum De Springplank; 

Kindcentrum ’t Sterrenbosch; Kindcentrum De Vlindertuin; Kindcentrum Westerbreedte;         

Kindercampus Noord. 

Elke locatie heeft op basis van een eigen projectplan vormgegeven aan het project Interne coach .  

  

Doelstelling van het project op de verschillende locaties: 
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Werkwijze  

De coördinerend adviseur is het eerste aanspreekpunt voor elke locatie. Afhankelijk van de 

ontwikkelingen op de locaties sluit de projectleider wel of niet aan. Gedurende het jaar bezoekt de 

projectleider de locaties en heeft daarbij overleg met de Interne coach es over de voortgang, 

eventuele knelpunten en de toekomst.  

  

Scholing  

In november 2019 is opnieuw de scholingsbehoefte van de Interne coach es geïnventariseerd. 

Voortvloeiend uit deze inventarisatie is een scholingsplan tot stand gekomen. In januari 2020 is in 

samenwerking met Signum coaching de scholing Coachingsvaardigheden basis en verdieping en 

coachend leidinggeven voor de Interne coach  van start gegaan. Ook is de training 

intervisiebegeleiding opgezet maar hiervoor was op dit moment geen animo vanuit de 

deelnemende coaches. 

Daarnaast zijn er 3 intervisiemomenten georganiseerd voor de Interne coach es.  

Zowel tijdens de intervisie als in de scholing zijn ervaringen en expertise met elkaar gedeeld. De 

bijeenkomsten faciliteerden het leren van en met elkaar en werden als zeer waardevol ervaren. 

Daarnaast is er gestart met een coach de coach traject. De projectleider heeft hierbij met regelmaat 

contact met de Interne coach es en heeft tijdens dit contact aandacht voor de huidige hulpvraag.  

  

Evaluatie  

Om de kwaliteit van het project beter te monitoren, is er een uitgebreide evaluatie geweest per 

locatie.  

 

Deze uitkomsten geven richting aan het verder monitoren en borgen van het project. Het grootst 

behaalde succes dankzij de inzet van dit project:  

- kwaliteitskaarten opbrengstgericht spel, doorgaande lijn, visie afstemmen 

- begrip voor elkaar. Kennis van elkaars doelgroep (peuters/kleuters). Elkaar willen opzoeken 

en open staan voor verandering; 

- de relatie tussen medewerkers van PA en kleuters is verbeterd; 

- het project is letterlijk de verbindende factor tussen onderwijs en kinderopvang; doordat je 

als Interne coach  dit doel continu voorop hebt staan, wordt er optimaal gekeken naar 

mogelijkheden om de verbinding te versterken; 

- de ontwikkeling van 2 losse PA groepen naar één PA team!; 

3

2

2
3

3
versterken pedagogisch handelen

versterken didactisch handelen

planmatig/ doelgericht werken

verbinding professionals 0-6

doorgaande lijnen 0-6
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- open staan om bij elkaar te kijken. Kwetsbaar opstellen. Feedback aan elkaar geven, elkaar 

inspireren 

 

Wat is nodig om het project nog meer succesvol te laten zijn? 

- tijd om met de medewerkers terug te kunnen blikken/bespreken; 

- duidelijkheid welke lijnen er nu uitgezet worden. Als het goed is loopt dit nu; 

- ondersteuning bijvoorbeeld door invulling van teamavonden waardoor de Interne coach  

niet 'alleen' inspireert, maar ook ondersteund wordt door externe professionals; 

succeservaringen van andere KC, tips en trucs om verbinding nog sterker neer te zetten zijn 

altijd welkom. 

 

Wat is doel/ focus voor 2021 voor de verschillende locaties: 

- borgen opbrengstgericht spel, uitdagende leeromgeving in de spelhoeken vormgeven; 

- kindbespreking fine tunen. Overdracht nieuwe coach en samenwerking nieuwe coach 

opbouwen; 

- de ingezette lijn versterken en verbeteren; 

- communicatie en samenwerking; feedback geven en ontvangen, communiceren MET elkaar 

en niet OVER elkaar (zowel binnen kinderopvang als tussen kinderopvang en onderwijs), 

wat is de meerwaarde van verbinding (meer draagvlak creëren zodat collega's ook 'willen' 

verbinden!); 

- speerpunten: werken vanuit de 3 pedagogen, (kind en de ander, kind en de volwassenen en 

de ruimte), procesgericht werken en het competente kind centraal stellen; 

- Vve, ouderbetrokkenheid; 

- 2 nieuwe collega's coachen en mee laten groeien in de aanpak, opendeur beleid; spelen in 

beide groepen verkennen en ontwikkelen; 

- afgelopen schooljaar zijn we vooral bezig geweest om elkaar te inspireren over het thema " 

visie op spel, inrichting van de ruimte, spelbegeleiding en spelmateriaal". Dit jaar willen we 

onze ideeën gaan borgen door o.a. de kwaliteitskaart die we hebben gemaakt in te zetten 

en te evalueren. 

 

Twee Vve-locaties, Noorderlicht en KC Kameleon West, met lage aantallen doelgoepkinderen die 

het project Interne coach  uitvoeren, zullen door de bezuinigingen op Vve in een afbouwfase komen. 

Zij ontvangen in 2021 25% van de oorspronkelijke subsidie. 

  

Financiën  

Het project Interne coach  werd begroot op € 28 0.000,00inclusief kosten voor de 

projectcoördinator, uiteindelijk werd € 276.580,25 uitgegeven.  

  

 Project Schakelklas en schakelbouw  

In de schooljaren 2019-2020 en 2020- 2021 hebben per schooljaar gemiddeld 143 kinderen extra 

taalaanbod in een schakelklas/ schakelbouw mogen ontvangen. 

De volgende locaties hebben een schakelklas of schakelbouw uitgevoerd: 

De Springplank; De Duizendpoot; De Haren; Rondeel; Vlindertuin ;Sterrenbosch; Kameleon Graafseweg 

Westerbreedte; Kruisboelijn; Kwartiermaker ; Aan de Oosterplas; De Ontdekking; ’t Boschveld. 
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In het jaar 2020 hebben de schakelklas kinderen in maart 2020 te maken gekregen met een lockdown 

waardoor kinderen thuisonderwijs hebben gekregen. De schakelleerkrachten hebben veelal de kinderen 

via filmpjes en thuisopdrachten kunnen bereiken maar men heeft geen extra taalaanbod aangeboden. Een 

aantal locaties hebben de schakelleerkrachten ingezet om voor alle kinderen een inhoudelijk goed 

taalaanbod te realiseren. Tijdens de tweede Lockdown die in december 2020 van start ging, werden op 

verschillende locaties de schakelkinderen in de noodopvang als aparte groepen opgevangen. Men had in 

de eerste Lockdown niet aan deze mogelijkheid gedacht. 

Na de eerste Lockdown zijn de schakelklassen weer goed opgestart en is het aanbod weer volledig 

opgepakt en uitgevoerd. 

 

In oktober 2020 hebben we een praktijkevaluatie onder de schakelleerkrachten uitgevoerd waarin we 

gekeken hebben naast het aanbod in Coronatijd gevraagd naar de organisatievorm, aantal gerealiseerde 

kinderen, successen en knelpunten op de werkvloer. We hebben ook gevraag waarom wij de schakelklas 

zouden moeten behouden. 

Hieronder in een aantal grafieken de uitkomst 

 

  

 
 

  organisatievorm aantal procentueel 

  schakelklas 5 38% 

  schakelbouw 5 38% 

  Combinatie schakelklas/bouw 3 23 % 

 

Er hebben evenveel locaties gekozen hebben voor de organisatievorm schakelklas als schakelbouw. Drie 

locaties hebben voor een combinatie gekozen. 

 

 

 

Kinduren 
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Er wordt uitgegaan van 12 kinduren per week. Dat staat ook in de uitvoeringsregels schakelklas/ 

schakelbouw. De subsidie is vanaf augustus 2020 minder geworden en dat lijkt duidelijk te worden in 

de grafiek. Er zijn twee respondenten die aangeven 8 kinduren te realiseren en twee respondenten 

geven aan 16 uur te realiseren. 

Vier locaties hebben het afgelopen jaar ook in groep 3 tussen 1 –3 uur begeleiding gegeven aan de 

schakelklaskinderen. Zij geven aan dat zij de volgende begeleiding geven: 

- ondersteuning leesproces; 

- woordenschat vergroten; 

- rekenen; 

- spelletjes; 

- pré-teaching waar nodig; 

- taal-denkgesprekken voeren over thema’s. 

 

 
Men is zeer tevreden over het werken in kleine groepen, kinderen zijn betrokken, krijgen plezier in leren 

en krijgen vertrouwen, durven meer. Kinderen pakken sneller de taal op in een kleine groep maar ook de 
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professional ziet sneller wat het kind wel of niet begrepen heeft. Kinderen ervaren succes waardoor zij in 

de grote groep meer durven te zeggen. 

Men ziet dat over het algemeen ouders meer betrokken zijn, ook door de bijeenkomsten die de 

logopedistes organiseren met de ouders. 

 

 

Knelpunten 

Er worden verschillende knelpunten genoemd door de respondenten. De knelpunten zijn in vijf 

groepen te verdelen namelijk: 

1. Tijd 

  Te kort tijd; tijdvakken waaraan je je moet houden; te veel kinderen 

2. Ruimte  

Weinig ruimte, lokaal moeten delen met BSO- alles moeten opruimen, lokaal te ver weg bij  

 kleutergroepen 

3. Kind 

Niveau verschillen tussen kinderen, bredere problemen bij kinderen, aansluiten bij aanbod  

 van verschillende groepen 

4. Ouders 

Weinig betrokkenheid ouders 

5. Team 

Weinig overleg met cluster; team weet niet wat ik als schakelleerkracht doe met de 

  Schakelklas; expertise wordt niet gedeeld. 

 

Noodzaak schakelklas 

Vanuit Compas is de vraag gesteld: Wat maakt de schakelklas noodzakelijk? Men geeft aan dat het voor 

de schakelkinderen niet goed zou zijn om de schakelklas af te bouwen. De kleine groepen geven kinderen 

kans om zich te ontwikkelen. Door het aanbod groeien de kinderen groeien, waardoor zij het onderwijs 

beter kunnen volgen. Kinderen krijgen zelfvertrouwen en durven meer zichzelf te laten zien, ook in de 

grote groep zien zij dat kinderen meer vertrouwen krijgen. 

 

 
 

 

Schakelleerkrachttraining 
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In het schooljaar 2019-2020 heeft geen schakelleerkracht training plaatsgevonden. In het schooljaar 

2020-2021 heeft een groep van 8 leerkrachten de training gevolgd. Van één locatie hebben alle 

professionals van de schakelbouw de training gevolgd. Zij gaven aan dat dit het effect heeft gehad 

dat zij gezamenlijk deze training hadden gevolgd en er veel inhoudelijk met elkaar is afgestemd. 

 

Netwerkbijeenkomst 

Door de Lockdown in maart 2020 is de netwerkbijeenkomst omgezet in intervisiebijeenkomsten. 

Tijdens deze intervisie hebben we de uitkomst van de praktijkevaluatie besproken en hebben we 

gekeken naar oplossingen die in de praktijk uitvoerbaar zijn. Men heeft deze bijeenkomsten als 

plezierig en zinvol ervaren en er is met het werkveld afgesproken dat wij in 2021 nogmaals intervisie 

gaan organiseren om vragen van de werkvloer samen te kunnen bespreken en oplossingen kunnen 

bedenken met elkaar. 

 

Maatwerkbegeleiding en begeleidingspartners  

In het jaar 2020 zijn de contacten met de externen veelal via de locaties zelf onderhouden. Een 

aantal begeleidingstrajecten zijn over het hele jaar verspreid uitgevoerd door de Corona pandemie. 

Over een enkel traject heeft de betreffende adviseur van Compas contact gehad over de inhoud van 

de begeleiding. Er is veel vraag naar begeleiding van Compasnul13.  

 

Screening logopedisten  

De logopedist van Compas voert bij aanvang en afronding van de schakelklas een screening uit, 

respectievelijk de 0-meting en de 1-meting. De screening richt zich op verschillende aspecten van 

taalontwikkeling zoals taalbegrip, woordenschat, woordvorming, zinsbouw en auditieve 

vaardigheden. De nieuwe formele selectiecriteria in 2017 hebben ertoe bijgedragen dat er in 2018 

minder leerlingen zijn aangemeld die niet in aanmerking kwamen voor de schakelklas in 

tegenstelling tot voorgaande jaren. In 2019 zagen we weer een grote toename van het aantal 

aanmeldingen. Een grote groep kinderen werd daardoor wederom onnodig gescreend. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat er op een aantal locaties te weinig overleg heeft plaatsgevonden 

tussen de leerkrachten en de intern begeleider van de betreffende locatie. In 2018 werd er vaker in 

samenspraak aangemeld. Met het praktijkonderzoek naar de schakelklas en schakelbouw hopen we 

ook hier meer zicht op te krijgen.  

Daarnaast hebben de logopedisten van Compas op elke locatie een tussentijdse evaluatie gehouden, 

ook wel de monitoring genoemd, met de schakelklasleerkracht en op sommige scholen ook met de 

betreffende ib’ers en/of kleuterleerkrachten. Onderwerp van deze bespreking is de ontwikkeling van 

de individuele leerlingen. Daarnaast wordt ingegaan op vraagstukken van de locatie en de 

ouderbetrokkenheid (zie ook paragraaf ouderbijeenkomsten). In 2019 is een format ontwikkeld dat 

de leerkrachten en de ib’er van de basisschool ondersteunt in de voorbereiding van de 

monitorgesprekken. Dit is een grote winst voor de kwaliteit en effectiviteit van de gesprekken 

geweest. Het eigenaarschap van de gedeelde inhoud van de gesprekken is daarmee ook meer bij de 

locatie gebracht. Vraagstukken en afspraken die in het monitorgesprek worden gemaakt, worden 

wel binnen Compas afgestemd met de aan de organisatie verbonden coördinerend adviseur, om zo 

succesvol te kunnen schakelen en handelen.  
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Ouderbijeenkomsten  

De logopedisten van Compas organiseren samen met de schakelleerkracht ouderbijeenkomsten 

voor de ouders van de kinderen die in de schakelklas zijn geplaatst. Voor het schooljaar 2018-2019 

zijn 5 ouderbijeenkomsten per locatie ontwikkeld en uitgevoerd, rondom de onderwerpen: VAT 

principes (Volgen-Aanpassen-Toevoegen), meertaligheid, horen-luisteren-begrijpen, vergroten van 

de woordenschat en communicatie met je kind. Tijdens deze ouderbijeenkomsten worden 

voorbeelden, adviezen en tips aan de ouders gegeven. Ook staan eigen vragen van de ouders 

centraal. De bijeenkomsten worden in samenspraak met de ouders gepland, hetgeen resulteert in 

meer draagvlak en betrokkenheid. Het aanwezigheidspercentage van de ouderbijeenkomsten 

varieert van 42% tot 96%. Op een aantal locaties zien we wederom een stijging van de 

betrokkenheid. De bijeenkomsten lijken goed ontvangen te worden. De opbrengsten van de 

ouderbijeenkomsten worden in de evaluaties met de coördinerend adviseur van Compas besproken.  

  

Vooruitblik 2021 

Naar aanleiding van de uitkomst van de vragenlijst en de intervisie gaan we aan de slag met de volgende 

punten: 

- in de locatieplan gesprekken gaan de adviseurs van Compas met het management kijken naar de 

uren die worden ingezet en de kwaliteit die gegeven moet worden in minder tijd. We gaan samen 

met het werkveld op zoek naar kansen; 

- de kansen om groep 3 begeleiding te bieden vanuit andere disciplines zoals stagiaires 

onderzoeken en deze kennis delen met het werkveld; 

- waar liggen kansen voor alle KC’s met een schakelklas? Dit verder uitwerken met de professionals 

tijdens intervisie of een werkbijeenkomst; 

- aanbod voor de schakelleerkracht aanvullen met successen vanuit de praktijk zoals aanbieden 

klankstructuur van de Nederlandse taal; 

- aanbod schakelklas bij calamiteiten beschrijven en oplossingen met werkveld bespreken; 

- schakelleerkrachttraining aanbieden aan niet Vve locaties zodat de expertise ook aanwezig is op 

locaties waar ook Verkinderen aanwezig zijn; 

- verdieping schakelleerkrachttraining naast het basisaanbod schakelleerkracht. 

 

Plan: 

Bovenstaande punten worden in mei/juni 2021 tijdens gesprekken met directie besproken.Er worden 

minimaal 2 intervisiemomenten afgestemd, 1 in eerste half jaar en 1 in tweede half jaar, waar 

bovenstaande punten besproken worden en Dorien Stolwijk en Rietje Voorn gaan de uitvoeringsregels 

opnieuw bekijken en aanscherpen. Er zal informatie worden toegevoegd over hoe te handelen bij 

calamiteiten wat betreft aanbod voor de schakelklas/ schakelbouw. 

 

 

Financiën  

Voor schakelklas en schakelbouw was € 90.000,00 begroot. De uitgaven bedroegen € 67.517,65. De 

middelen werden ingezet op maatwerktrajecten opde locaties en coördinatie.  
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Project Zomerclub + 2020 

Door de sluiting van de scholentijdens de Corona pandemie hebben kinderen een leer- of 

ontwikkelachterstand opgelopen. Voor kinderen van 2,5 - 13 jaar die dat nodig hadden bood de 

Zomerclub+  een stimulerend, educatief en inspirerend aanbod in een veilige omgeving, zodat zij het 

schooljaar 20-21 goed konden starten met het accent op talentontwikkeling en versterken van geloof in 

eigen kunnen. 

Kinderen in de leeftijd va 2,5-13 jaar in kwetsbare posities waar kansenongelijkheid speelde konden 

deelnemen. 

 

Uitvoerende locaties waren:  

BBS de Kruiskamp, locatie Westerbreedte; BBS de Haren, Donk en Reit, locatie De Haren; en BBS aan de 

Aa, locatie basisschool Rondeel en de deelnemende locaties waren: Boschveld; De Duizendpoot; De 

Haren; De Kwartiermaker; Kruisboelijn; Westerbreedte; Nour; Kc Kameleon; Kameleon De Graaf; 

Ontdekking; `t Rondeel; de Vlindertuin; het Sterrenbosch; Het Palet; Springplank. 

 

Het project werd uitgevoerd tijdens week 30,31,32,33 van de zomervakantie in 2020. 

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 - 14.00 uur 

 

Aantallen 

 
Op basis van de locatie evaluaties, de aanvullende reacties vanuit de deelnemende kindcentra/ scholen 

tezamen met de kerngroep evaluatie kunnen we concluderen dat we terugkijken op een geslaagd project 

waarbij we recht hebben kunnen doen aan het kind!  

 

De gestelde doelen zijn bereikt: 

- talentopenbaring bij kinderen door inzet professionals/ workshopexperts; 

- verminderde leerachterstand; 

- groei, kinderen hebben zich cognitief en sociaal ontwikkeld; 

- waarneembare gedragsveranderingen; verlegen kinderen werden spontaan en open 

- Betere start van het schooljaar; 

- minder tot geen escalaties in de thuissituaties; 

- minder overlast van kinderen/ jongeren in de schoolomgeving. 

 

Het tijdsbestek van 5 weken waarin het project gerealiseerd is, heeft enerzijds geresulteerd in 

bewegingsruimte, vrijheid van handelen op vorm en inhoud, snelle opeenvolging van stappen en keuzes. 

Anderzijds werd er door de tijdsdruk soms té snel en verminderd weloverwogen geacteerd. Denk aan de 
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aanmeldingen (exponentieel), de kind selectie/ kind behoeften en de communicatie met ouders/ 

werkveld. Dit manifesteerde zich in betrokkenheidsreductie van de Bossche kindcentra.  

 

Aanbevelingen 

Voor een sterkere gedegen realisatie is tijd in deze dé belangrijkste factor. Om het project gefundeerder 

neer te zetten, zonder open eindjes die op het laatste moment nog afgehecht moeten worden, is er meer 

tijd nodig voor afstemming tussen de locaties, tussen deelnemende locaties zodat de kinderen goed in 

beeld zijn en er direct geanticipeerd kan worden op het ontwikkelingsniveau van het kind. Eerder starten 

heeft ook als voordeel dat er een ruimere beschikbaarheid is van de in te zetten professionals en de 

zorgprofessionals/ workshopexperts. De verwachtingen duidelijker stellen voor de uitvoerende locaties 

met daaraan gekoppeld een aantal voorwaarden: 

- onderwijs en opvang werken samen: 
- de locatie levert een locatiecoördinator die in de voorbereiding naar de uitvoeringsweken en als 

boventallige tijdens de uitvoeringsweken de spil is tussen de deelnemende kindcentra, ouders en 
de in te zetten professionals en tezamen met de locatie coördinatoren van de andere locaties het 
aanspreekpunt is in het geval van calamiteiten;  

- de verwachtingen duidelijker stellen voor kindcentra. Wat lever je als je deelneemt aan de 
zomerclub? Denk aan de samenwerking van de IB-er met de coördinator, het aanleveren van kind 
gegevens, het benaderen van ouders etc.; 

- een kennismakingsmoment tezamen met ontwikkeltijd voor de professionals voor het ontwerpen 
en verdiepen van het curriculum, zodat er congruentie in handelen ontstaat en de verschillen 
tussen locaties geminimaliseerd worden. 

 

 Kinderopvang Kanteel is een sterke drijvende kracht geweest bij de uitvoering van het project Zomerclub 

+ 2020 op de twee uitvoerende locaties, samen met de intrinsiek gemotiveerde professionals werd de 

Zomerclub + een succes.  

 

 Financiën 

 Voor de uitvoering van de Zomerclub + werd  in het voorjaar van 2020 een extra subsidie aangevraagd 

van €74.880.00 De uitvoerende locaties waren aan de gemeente. Deze werd verstrekt.  

 

 
 

 

  

Project Dreumesarrangementen  

Met de dreumesgroepen wil de gemeente ‘s-Hertogenbosch kwetsbare kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 

2.3 jaar die vroegtijdig ondersteuning nodig hebben in een veilige en stimulerende omgeving een extra 

stimulans geven in hun ontwikkeling. De dreumesgroepen zijn voor deze kinderen de voorloper op de 

peuterarrangementen. Kinderen die in aanmerking komen voor deelname aan de dreumesgroep worden 

door de jeugdverpleegkundige in de wijk gesignaleerd op basis van de (sociale) leefomstandigheden en de 

thuissituatie van het kind. In de dreumesgroepen zijn pedagogisch medewerkers werkzaam met een hoge 

educatieve kwaliteit in leidster-kindinteractie en pedagogische sensitiviteit.  
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Projectcoördinatie in 2020 

De projectcoördinatie van de dreumesgroepen is vanaf september 2020 versterkt door het aanstellen van 

een projectcoördinator die als taak heeft de toeleiding, het bereik en de kwaliteit van de dreumesgroepen 

te stimuleren en te borgen. In het laatste kwartaal van 2020 zijn hiervoor een aantal initiateven genomen, 

waarvan we de belangrijkste onderdelen op een rij zetten: 

- dialoog met de drie locatiecoördinatoren met als doel het bereik en het verloop van de toeleiding 

van de dreumesen naar de dreumesgroep in beeld te krijgen en de kwaliteiten van de 

dreumesgroep op de locatie uit te bouwen en knelpunten weg te nemen; 

- observatie in de groepen van de dreumesgroepen en relatie opbouw met de pedagogisch 

medewerkers die hier werkzaam zijn; 

- versterken van het proces van toeleiding in de samenwerking tussen de jeugdverpleegkundigen 

van de GGD en de locatiecöordinatoren van de dreumesgroepen, met als doel een zo hoog 

mogelijk bereik van kinderen voor wie deelname aan de dreumesgroep noodzakelijk is; 

- de toeleiding en het bereik versterken van locatie Westerbreedte in afstemming tussen de locatie 

en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Resultaat is een bereik van 1-10-202 één dreumes en 

vanaf 01-01-2021 acht nieuwe aanmeldingen. Concrete afspraken zijn gemaakt over het proces 

van toeleiding zodat potentiële aanmeldingen niet verdwijnen tijdens het aanmeldingsproces; 

- scherpstellen van de criteria van de doelgroep die in aanmerking komt voor deelname aan de 

dreumesgroepen; 

- contact leggen tussen de dreumesgroepen van Farent met de projectcoördinator van de 

dreumesgroepen. Erkennen van verschil in doelgroep in ‘type arrangement’ en verkennen van 

wederzijdse stimulans voor doelgroepdeelname/toeleiding van de doelgroep naar (beide) 

dreumesgroep(en); 

- opstellen van een projectkader vanaf 2021 zodat wederzijdse verwachtingen transparant 

gecommuniceerd worden en organisaties elkaar professioneel aan kunnen spreken; 

- aanzet voor intervisie met de locatiecoördinatoren van de dreumesgroepen; 

- inventarisatie en verkennen van mogelijkheden voor het starten van een vierde dreumesgroep. 

voorbereidende werkzaamheden opgestart om per 1 april 2021 te kunnen starten;  

- stimuleren van de zichtbaarheid, bekendheid en meerwaarde van de dreumesgroepen in de 

gemeente.  

 

Bereik dreumesen in 2020 

In 2020 is per 01 oktober gestart met monitoren van het aantal dreumesen dat deelneemt aan de 

dreumesgroepen. Op 01 oktober 2020 ziet de bezetting er als volgt uit: 

 

 Bezettingsgraad op 01-10-2020 

Locatie A 8 

Locatie B 8 

Locatie C 1 

Totaal aantal dreumesen 17 

 

Financiën. Er werd een bedrag van € 70.000,00 begroot. De uitgaven bedroegen 62.584,27. De 

onderbesteding ontstond doordat 1 locatie niet in de mogelijkheid was op tijd te starten i.v.m. de Corona 

pandemie  
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Ouders  

In 2020 hebben ouders en professionals veel met elkaar moeten samenwerken door de 

Coronapandemie. Ouderbijeenkomsten voor VVE thuis werden afgezegd en verzet naar de zomer.  

Ouders moesten thuisonderwijs verzorgen en de professionals zorgden voor filmmateriaal en 

opdrachten zodat de ouders ondersteunt werden bij het stimuleren van de ontwikkeling. 

De logopedisten van Compasnul13 hebben taaltips voor ouders naar professionals gestuurd die ook 

in bijeenkomsten met ouders voor de schakelklas worden gebruikt. Dit om ouders ideeën te geven 

hoe je thuis de taal kunt stimuleren. 

  

Compasnul13 heeft tijdens de eerste Lockdown in maart/april 2020 de VveE locaties gevraagd wat zij 

nodig hadden.  

De Coördinerend Adviseurs zijn gaan inventariseren waar de zorggezinnen zaten en waar deze 

gezinnen volgens de professionals behoefte aan hadden. 

We hebben de voorleesboeken van het programma Vve Thuis, die op voorraad lagen bij  

Compasnul13, verdeeld over de locaties die aangaven dat zij behoefte hadden aan voorleesboeken.  

De volgende locaties hebben hier in april gebruik van gemaakt: 

- KC Aan de Aal (po) 

- KC Sterrenbosch (po) 

- KC Vlndertuin (pa en po) 

- KC Kruisboelijn (pa en po). 

 

Er zijn 46 gezinnen geholpen met Vve Thuis voorleesboeken. Elke week in de lockdown hebben deze 

gezinnen een boekje ontvangen. 

 

Tevens is na de inventarisatie van gezinnen met een ondersteuningsbehoeft een financiële impuls 

gegeven om materiaal voor de zorggezinnen te kopen. De saamhorigheid in het werkveld was groot. 

Locaties die zelf voldoende materiaal in huis hadden gaven aan geen impuls nodig te hebben. De 

locaties die wel gebruik wilde maken van de impulsgelden hebben ongeveer 133 gezinnen 

aangemerkt als gezin met  opvoedings-ondersteuningsbehoefte. Voor deze gezinnen hebben 

onderstaande locaties een impuls, naar aantal opgegeven zorggezinnen, een bedrag per gezin 

ontvangen. Dit bedrag heeft Compasnul13 op €75,00 per gezin vastgesteld. Dit bedrag werd tijdens 

de eerste lockdown van 5 weken ingezet. 

De volgende locaties hebben gebruik gemaakt van de impulsgelden: 

- KC Boschveld (pa en po); 

- KC Kwartiermaker (po); 

- KC Aan de Aa (po); 

- Kameleon Graafseweg (pa en po); 

- HKC De Haren (pa en po); 

- KC De Duizendpoot (pa en po); 

- KC Vlindertuin (pa); 

- KC Westerbreedte 9paen po); 

- KC Ontdekking (pa en po). 
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Tussen de twee lockdowns door zijn er wel ouderbijeenkomsten georganiseerd voor ouders maar al 

snel werden deze weer stopgezet door de Coronapandemie. Men heeft materiaal meegegeven of 

ouders via teams gesproken. De logopedisten hebben de schakelklasouders op diverse manieren 

toch kunnen spreken, in kleine groepjes, individueel of via teams. Er is per locatie op maat naar 

oplossingen gezocht. 

  

Praktijkevaluatie.  

In oktober 2020 heeft Compasnul13 een praktijkevaluatie over samenwerken met ouders onder de 

Vve coördinatoren uitgezet. De uitkomst is in de vorm van intervisie in december 2020 besproken 

met Vve coördinatoren van de 14 locaties. Er hebben 10 personen meegewerkt aan het 

praktijkonderzoek. Deze personen zijn werkzaam op: 

KC Aan de Aa; De Ontdekking; KC De Haren; KC De Duizendpoot; KC De Springplank; KC De 

Vlindertuin; KC Boschveld. 

 

In het praktijkonderzoek is gevraagd naar de drie vormen van samenwerken met ouders: 

Educatieve samenwerking (pedagogisch en didactisch) 

Formele samenwerking (beleidsmatig meedenken en meewerken/ ondersteunen) 

Maatschappelijke samenwerken (de school in de wijk en externe hulp in de wijk) 

De uitkomsten van het praktijkonderzoek zijn besproken met de Vve coördinatoren in 

intervisievorm, het team van Compasnul13 en de directeuren en managers van de Vve locaties zijn in 

overlegmomenten op de hoogte gebracht van de uitkomsten. 

 

Uit deze praktijkevaluatie werden onderstaande conclusies getrokken: 

 

Educatieve samenwerking 

 
90% voert gesprekken over opvoeden 

10% voert geen gesprekken over opvoeden 

 

 

 
 

50% maakt samen met ouders een plan om de ontwikkeling van het kind te stimuleren 

30% maakt geen plan met de ouders 
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20% weet niet of er een plan met de ouders wordt gemaakt 

 

Formele samenwerking  

 
50%: ouders denken mee in beleidszaken 

20% ouders denken niet mee in beleidszaken 

30% weet niet of ouders meedenken in beleidszaken 

 

 

 
80% geeft aan dat ouders helpen op het kindcentrum 

10% geeft aan dat ouders niet helpen op het kindcentrum 

10% weet niet of ouders helpen op het kindcentrum 

 

Maatschappelijke samenwerking 

 
70% is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn in de wijk om ouders te ondersteunen 

30% is hiervan niet op de hoogte 

Veel namen vallen onder KOO. (Volgens respondenten) 

 

Tijdens de intervisiebijeenkomst werd ook gekeken naar de positieve punten die de lockdown gestart in 

maart 2020 ons heeft opgeleverd. Men was tevreden over de volgende punten: 

- praatje aan de poort; 

- ouderapp werkt prima; 

- korte huisbezoeken aan de deur, afgeven materiaal; 

- laagdrempelig ouders informeren; 

- kinderen zijn zelfstandiger. 
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Compasnul13 is in december gestart met onderzoek en gesprek om te kijken wat in 's-Hertogenbosch 

nodig is om de ouders meer te betrekken bij ontwikkelingsstimulering van het jonge kind. 

 

Uitvoering Plannen voor kalenderjaar 2020  

In 2019 heeft Compasnul13 onderstaande doelen gesteld voor 2020: 

- het streven is om in 2020 alle kindcentra te betrekken bij dit project met als doel de 

succesvolle activiteiten in kaart te brengen, programma’s die gebruikt worden te 

inventariseren en contact te krijgen met alle externe partijen die actief zijn op het 

onderwerp ‘Samen met ouders ontwikkeling jonge kind stimuleren’; 

- Iiventarisatie naar de behoefte aan een teambijeenkomsten over armoede in het gezin;  

- training ‘Communiceren met ouders is fijn’ uitvoeren en wederom in aanbod opnemen;  

- onderzoeken of de workshop Verteltassen nogmaals kan worden uitgezet;  

- onderzoeken van de mogelijkheden of de wijkgerichte opbrengsten van het project, 

‘Laagtaalvaardige ouders’ verder in Den Bosch uitgezet kunnen worden;  

- beleid voor samenwerken met ouders verder uitwerken met het team Compasnul13. 

 

Alleen de training ‘Communiceren met ouders is fijn’ is uitgevoerd. De overige punten worden 

meegenomen naar 2021.  

 

 

Financiën  

Er werd 25.000,00 begroot en €15.675,31 uitgegeven . Het thema Samenwerken met ouders werd 

ernstig belemmerd door de Corona pandemie en de Lockdowns. Een deel van het bedrag is in 

afstemming met de gemeente uitgegeven aan materiaal voor de gezinnen, zodat zij gedurende de 

Lockdown perioden thuis extra spelmateriaal ter beschikking hadden. De locaties en de ouders, 

waren hier blij mee.  

 

Ontwikkeling, begeleiding en zorg.  De Vliegende Brigade  

Sinds januari 2017 is in ’s Hertogenbosch de ‘Vliegende Brigade’ actief. De Vliegende Brigade is een 

multidisciplinair team dat, via de kindbespreking, ondersteuning biedt aan de professionals van 

kinderopvang en peuterarrangement (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar). De Vliegende 

Brigade kan worden ingeschakeld bij hulpvragen op het gebied van ontwikkeling, gedrag en 

pedagogisch handelen. Het betreft een samenwerking tussen Compas, het Samenwerkingsverband 

De Meierij Primair Onderwijs, Cello, Maashorst en Kanteel Kinderopvang en Kentalis.  

In 2019 is ook de samenwerking aangegaan met de Integrale Vroeghulp. De samenwerking met de 

GGD is geïntensiveerd. Alle betrokken organisaties vinden vroegsignalering erg belangrijk en kiezen 

met deze pilot voor flexibele (zorg)ondersteuning die snel beschikbaar is op de werkvloer.  

  

De Vliegende Brigade kan worden ingezet voor observatie, analyse en handelingsadvies op locatie. 

Een gesprek met alle betrokkenen is hier onderdeel van. Vandaaruit worden vervolgstappen bepaald 

en kan indien nodig een kortdurend begeleidingstraject worden geboden.  
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Op basis van de opbrengsten en feedback van betrokkenen kunnen we concluderen dat de 

Vliegende Brigade zoals bedoeld:  

- preventief en laagdrempelig werkt;  

- goed aansluit bij de bestaande wijkgerichte ondersteuningsstructuur 0-13;  

- snel en direct ondersteuning biedt;  

- het handelingsrepertoire van pedagogisch medewerker versterkt;  

- (risico) op ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig helpt signaleren;  

- zorgt dat kinderen zich in de reguliere omgeving verder kunnen ontwikkelen, tenzij dat niet 

passend blijkt. 

  

Vanuit Compas is logopediste Ankie van Eerd inzetbaar voor casuïstiek op het gebied van spraak en 

taal. Zij was in 2019 betrokken bij 40 aanvragen en heeft observaties gedaan op diverse  

peuterarrangementen en kinderopvangorganisaties. Naar aanleiding van deze observaties hebben  

(advies)gesprekken plaatsgevonden met pedagogisch medewerkers, ouders, 

jeugdverpleegkundigen, ib’ers en logopedisten. Uit de ingevulde evaluatieformulieren blijkt dat de 

inzet als zeer waardevol wordt ervaren.  

Ankie neemt ook deel aan de bijeenkomsten waarin de wijkcontactpersonen van het  

Samenwerkingsverband en de professionals die ingezet worden vanuit de diverse organisaties met 

elkaar overleggen over casuïstiek en organisatie van de Vliegende Brigade. Dit overleg vindt 4 keer 

per jaar plaats.  

Hannah Vossen is lid van de stuurgroep van de Vliegende Brigade. Hier wordt met alle betrokken 

organisaties besproken hoe de inzet van de Vliegende Brigade verder vorm kan krijgen en een plaats 

krijgt binnen het Bossche netwerk van professionals die met jonge kinderen werken.  

 

Er worden middelen verstrekt aan de onderwijspartners om de ib-er in de mogelijkheid te stellen om 

het voorzitterschap van de kindbespreking op zich te nemen en mee te kijken voorschools wanneer 

er vragen zijn omtrent een kind of het naar de desbetreffende basisschool kan.  

  

Financiën  

Voor de uitvoering van de Vliegende Brigade en de inzet van de contactpersonen van SWV Regio De 

Meierij was een bedrag van € 50.000,00 begroot. Uiteindelijk werd € 49.994,76 uitgegeven. Om de 

ondersteuningsstructuur in `s-Hertogenbosch verdergaand vorm te geven en de ib’er de 

mogelijkheid te geven om het voorzitterschap van de kindbesprekingen 0-13 uit te voeren, 

ontvingen de scholen per locatie een bedrag van € 1.500,00 per locatie. In totaal was hiervoor 

133.000,00 begroot. De uitgaven bedroegen uiteindelijk € 132.300,00.  
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3. Ononderbroken ontwikkeling in eigentijdse speel- en leeromgevingen  

 

In ’s-Hertogenbosch staat het concept ‘Kindcentrum 0-13’ al jaren op de agenda van kinderopvang, 

primair onderwijs en gemeente. Aan de basis ligt een intentieverklaring die door alle schoolbesturen 

en acht organisaties voor kinderopvang in 2010 is ondertekend. De gezamenlijke ambitie is: talenten 

van kinderen ontwikkelen vanuit één pedagogische en educatieve doorgaande lijn. Kinderopvang, 

schoolbesturen en gemeente wilden vanaf de start de ontwikkeling van de kindcentra volgen. 

Daartoe is in 2011 de Stadsfoto ontworpen: een monitor die de samenwerking binnen de kindcentra 

in beeld brengt. In 2017 is door kinderopvangorgansaties en schoolbesturen het document `De 

toekomst begint vandaag’ ondertekend. Daarin is verwoord dat kindcentra werken aan de realisatie 

van ambitieniveau 4 zoals genoemd in de Stadsfoto.  

  

Stadsfoto Kindcentra 0-13 ’s-Hertogenbosch  

De Stadsfoto is hét moment waarop zowel het eigen beleid als het stedelijk beleid gespiegeld en 

herijkt kan worden. Er vindt een analyse plaats op twaalf inhoudsdomeinen waarbij vijf fasen van 

ontwikkeling worden onderscheiden. In 2019 is een werkgroep bestaande uit managers en 

directeuren van kinderopvang en onderwijs bij elkaar gekomen (de destijds genoemde ‘focusgroep’) 

om de inhoud van de Stadsfoto te herijken, aan te vullen en aan te scherpen. Hierin zijn landelijke 

ontwikkelingen en praktijkervaringen van de Bossche kindcentra opgenomen. In het najaar van 2019 

zijn de interviews op locatie met manager kinderopvang en directeur onderwijs afgenomen. In het 

najaar heeft ook de data-invoer en rapportage plaatsgevonden. De resultaten van de Stadsfoto 2019 

zijn gepubliceerd in januari 2020. Ze zijn te vinden op www.compasnul13.nl/projecten/kindcentra-

013. Alle locaties ontvangen een persoonlijke terugkoppeling van de locatiefoto. Dit gebeurt door de 

aan de locatie verbonden coördinerend adviseur die terugkijkt naar de ontwikkeling die de locatie al 

heeft doorgemaakt, inzoomt op nieuwe lokale ontwikkelingen en mogelijkheden voor 

doorontwikkeling met eventuele begeleiding bespreekt.  

  

Werkwijze kindcentrumstimulering  

Ieder kindcentrum heeft vanuit Compas een coördinerend adviseur. Op basis van o.a. de 

opbrengsten van de Stadsfoto bespreekt zij samen met directeur en locatiemanager de voortgang in 

de gewenste ontwikkelrichting . Op verzoek worden er maatwerktrajecten ingezet. Deze 

maatwerktrajecten kunnen worden uitgevoerd door de adviseurs of trainers van Compas of door 

een van de externe partners, afhankelijk van de aard van de vraag en de keuze van de locatie. De 

locatie kan kiezen voor groei in een of meerdere inhoudsgebieden zoals gedefinieerd in de 

Stadsfoto.  

  

Financiën  

Er werd een bedrag van € 98.000,00 begroot. Dit werd ingezet voor maatwerktrajecten voor de 

kindcentra in Den Bosch ten behoeve van hun ontwikkeling naar een volgende fase in een van de 

domeinen van de Stadsfoto. De uitgaven aan het einde van het kalenderjaar bedroegen € 83.914,54.  

  

http://www.compasnul13.nl/projecten/kindcentra-0-13
http://www.compasnul13.nl/projecten/kindcentra-0-13
http://www.compasnul13.nl/projecten/kindcentra-0-13
http://www.compasnul13.nl/projecten/kindcentra-0-13
http://www.compasnul13.nl/projecten/kindcentra-0-13
http://www.compasnul13.nl/projecten/kindcentra-0-13
http://www.compasnul13.nl/projecten/kindcentra-0-13
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4. Gemeenschappelijke Professionalisering 

 

Compas biedt professionalisering middels trainingen en workshops. Door het stimuleren van 

leernetwerken en het delen en ontwikkelen van kennis wordt de kwaliteit van handelen van de individuele 

professional én van de groep vergroot.  

Een belangrijke voorwaarde, en onderdeel van het kader van de inspectie voor de uitvoering van Vve, is 

toereikend geschoolde beroepskrachten. 

 In 2020 heeft Compas de volgende trainingen en workshops uitgevoerd:  

  

 Jonge kind  

Vier VVE Basistraining  

Vier VVE is een basistraining voor- en vroegschoolse educatie voor vaste medewerkers in de 

kinderopvang. Uitgangspunt voor de basistraining is de talentendriehoek, waarin het kind, de 

professional, de omgeving en de speel-leeractiviteit centraal staan. De training bestaat uit 12 

bijeenkomsten, 5 keer coaching op de werkvloer en een werkboek. De training wordt afgesloten met een 

officieel erkend certificaat.  

In 2020 zijn er 4 trainingen gestart of afgerond onder leiding van Rietje Voorn, Judith van den Berg en 

Sjoerd Kivits. De training werd gegeven aan 45 pedagogisch medewerkers van ongeveer 22 verschillende 

locaties.  

De training wordt gemiddeld als volgt beoordeeld (schaal 0-5): 

Algeheel oordeel    4,6 

Bijdrage professionele ontwikkeling 4,9 

Deskundigheid van de trainer  5 

 

 Babytraining Kiekeboe met Piramide 

Het werken met baby’s vraagt specifieke kennis en vaardigheden van pedagogisch medewerkers. In de 

wet IKK is opgenomen dat alle pedagogisch medewerkers die werken met 0-jarigen een geaccrediteerde 

specifieke training moeten volgen. Met de training ‘Kiekeboe met Piramide’ voldoen de deelnemers aan 

deze eis. De training geeft de deelnemer handvatten om de jongste kinderen uit te dagen tot spel, waarbij 

ze uitgaan van de nieuwsgierigheid en het eigen initiatief van de baby’s. 

Nabijheid, omgang met en de ontwikkeling van baby’s zijn vaste onderdelen van Piramide.  

De training kan ook op niet-Piramide locaties gegeven worden. 

Deze training is in februari t/m mei gegeven door Judith van den Berg. 

De workshop is gegeven aan 13 deelnemers van 2 verschillende locaties. 

 

Buitenspel, jij doet ertoe! 

De deelnemers gaan tijdens de workshop in op de volgende vragen: Jonge kinderen genieten van vrij spel 

tijdens het buitenspelen. Maar zijn er ook ontwikkelingskansen die je zou kunnen uitlokken? Hoe kan je 

dit spelenderwijs doen? Welke kansen liggen er op het speelplein? Welke rol kan jij vervullen?  

Je krijgt informatie en gaat ook in gesprek met andere deelnemers. 

 

Peuter-kleuterbrein 

Werken met peuters en kleuters… het is een vak apart. Peuters en kleuters functioneren en leren op een 

andere manier dan oudere kinderen. Hoe zit dat?  
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Dankzij de moderne wetenschap weten we veel over de aanleg en ontwikkeling van de hersenen. En 

daarmee kunnen veel ‘peuter-kleuterbijzonderheden’ worden verklaard. Waarom vragen peuters en 

kleuters steeds maar waarom? Waarom horen ze zo graag steeds hetzelfde verhaal of doen ze hetzelfde 

spel? En waarom is spelend leren de enige mogelijkheid van leren bij peuters en kleuters?In deze 

workshop leer je hoe de hersenen van peuters en kleuters functioneren. Je weet wat peuters en kleuters 

daardoor wel en niet kunnen, en vooral: wat ze nodig hebben! 

Deze workshop is in november gegeven door Miranda Waarts en Judith van den Berg. 

De workshop is gegeven aan 8 deelnemers van 5 verschillende locaties. 

 

De 3 V’s 

De professional kan door mee te spelen in het doen-alsof spel tegelijk de kwaliteit van spel en van taal 

verhogen (Leseman & Veen, 2016). Maar hoe speel je mee zonder het spel over te nemen? 

Verkennen, Verbinden, Verrijken (De Haan, 2012): een didactiek van de drie V's is een goede aanpak om 

het spel met jonge kinderen te ondersteunen en te stimuleren. Door het inzetten van de drie V’s sluit 

daarnaast je aan bij het spel van kinderen, verhoog je de spelkwaliteit en stimuleer je talige ervaringen. 

Deze workshop is in januari gegeven door Miranda Waarts en Judith van den Berg. 

De workshop is gegeven aan 10 deelnemers van 5 verschillende locaties. 

 

Faalangst bij het jonge kind 

In drie bijeenkomsten gaan de deelnemers in op de verschillende vormen van faalangst bij het jonge kind, 

signalen die kinderen afgeven, wat zij als leerkracht kunnen doen en hoe zij deze kinderen en hun ouders 

kunnen begeleiden. De deelnemers krijgen inzichten en tools om in hun groep om te gaan met faalangst. 

Tussen de bijeenkomsten door ga ze aan de slag met een casus uit hun eigen praktijk. De casussen 

worden besproken zodat de deelnemers met en van elkaar tijdens dit proces. 

Deze workshop is in oktober t/m december gegeven door Rietje Voorn. 

De workshop is gegeven aan 7 deelnemers van 7 verschillende locaties. 

 

Workshop Nationale voorleesdagen  

Ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen organiseert Compas in samenwerking met de 

stadsbibliotheek en De Boekenberg een bijeenkomst rondom het prentenboek van het jaar en andere 

kinderboeken. Op 13 januari 2019 is een inspiratiemiddag georganiseerd bij Perron 3 met een Workshop 

van Wapperkids en een workshop van Compasnul13 over angst bij jonge kinderen. Bij de workshop waren 

61 pedagogisch medewerkers en leerkrachten aanwezig van verschillende locaties.  

Alle locaties hebben, op basis van de grootte van locatie, een aantal prentenboeken van het jaar 

ontvangen. 

  

Een kleutergroep… en nu?  

In deze training maken leerkrachten kennis met de verschillende visies van werken met jonge kinderen. 

Ze leren zelf een beredeneerd aanbod neer te zetten voor het jonge kind, binnen een rijke betekenisvolle 

leeromgeving met rijk ingerichte hoeken. De ontwikkelingslijnen en de rol als jonge kindprofessional 

staan centraal. Er zijn 5 plenaire bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst waarin de leerkrachten samen 

leren en ontwikkelen. Er wordt gewerkt met foto en filmmateriaal om de eigen praktijk in de training 

terug te laten komen. Aan deze training namen 16 professionals deel van 8 verschillende locaties. De 

training werd gegeven door Rietje Voorn.  
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Schakelleerkrachttraining 

In het schooljaar 2019-2020 heeft geen schakelleerkracht training plaatsgevonden. In het schooljaar 

2020-2021 heeft een groep van 8 leerkrachten de training gevolgd. Van één locatie hebben alle 

professionals van de schakelbouw de training gevolgd. Zij gaven aan dat dit het effect heeft gehad dat zij 

gezamenlijk deze training hadden gevolgd en er veel inhoudelijk met elkaar is afgestemd. 

 

  

Kleuters… ik kan het!  

Dit is een vervolg op de training ‘Een kleutergroep… en nu?’. Er wordt ingegaan op de rol van de 

leerkracht bij opbrengstgericht spelen met kleuters. Hoe ga je in op de kinderen, wat hebben zij van jou 

nodig om in ontwikkeling te komen? Tijdens de eerste bijeenkomst worden tevens de wensen van de 

deelnemers geïnventariseerd: waar heb je een ondersteuningsvraag over? Deze vragen worden onderdeel 

van het programma. Daarnaast is er ook ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De volgende 

onderwerpen komen in ieder geval aan bod:  

- observeren: hoe, wat en wanneer. Hoe observeer ik in de kring?;  

- verdieping op spelontwikkeling;  

- spelbegeleiding tijdens buitenspel; 

- loose parts;  

- de kracht van vragen stellen (Denkvragen stellen: hoe krijg jij kinderen op een hoger 

level?) ; 

- beeldende ontwikkeling;  

- muzikale ontwikkeling.  

De training  is gegeven door Rietje Voorn aan 15 professionals van 11 verschillende locaties.  

  

Kijk!  

Kijk! is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling bij 0- tot 7- 

jarigen. In Kijk! is zichtbaar in welke ontwikkelingsfase een kind zich bevindt. Kijk! voldoet aan de eisen 

van de inspectie, er is een duidelijke koppeling met de tussendoelen SLO. Tijdens de 4 bijeenkomsten 

wordt vooral gewerkt vanuit de praktijk. Na elke bijeenkomst neemt de deelnemer nogmaals de 

besproken achtergrondtheorie door en voert de deelnemer de praktijkopdracht uit. Kijk! is in 2020 1 keer 

van start gegaan en is gegeven door Miranda Waarts en Sjoerd Kivit. In totaal volgden 16 medewerkers de 

training van meerdere locaties van Kanteel Kinderopvang.  

  

Meertalige kinderen 

In deze interactieve workshop gaan we nader in op de taalontwikkeling van het jonge kind in een 

meertalige opvoedingssituatie. Hoe kun je problemen in de spraak-taalontwikkeling van deze kinderen 

signaleren? Hoe kun je taal van jonge kinderen stimuleren? En welke adviezen kun je geven aan ouders? 

We gaan tevens met elkaar in gesprek om zo van en met elkaar te leren.  

De volgende vragen komen aan bod: 

✓ Hoe leert een kind tegelijkertijd twee of meer verschillende talen?  

✓ Hoe schakelt hij tussen de taal thuis en die op school?  

✓ Hoe kun je als ouder, pedagogisch medewerker of leerkracht het beste omgaan met het aanbod 

in de verschillende talen? 

✓ Hoe kun je onderscheiden of er sprake is van een taalachterstand of een taalstoornis?  
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✓ Wat mag je verwachten van een peuter of kleuter die nog geen Nederlands taalaanbod heeft 

gehad? 

Resultaat 

✓ Na de training kun je beter afstemmen op wat een meertalig kind nodig heeft. 

✓ Je kunt ouders adviseren in hun keuze over een meertalige opvoeding. 

✓ Je kunt onderscheid maken in taalstoornissen en taalachterstand. 

Deze workshop is gegeven door Ankie van Eerd en Els van de Wijdeven i.s.m. Kentalis. 

De workshop is gegeven aan 12 deelnemers van 7 verschillende locaties. 

 

 

De niet-pratende peuter  

Een kind uit mijn groep praat niet zo goed. Wanneer moet ik aan de bel trekken?  

Ik kan een kind uit mijn groep niet verstaan. Wat kan ik doen?  

Een kind uit mijn groep lijkt niet te begrijpen wat ik zeg. Hoe kan ik hem helpen?  

Als je jezelf deze vragen vaker stelt, dan is deze workshop iets voor jou.  

Resultaat 

✓ Je krijgt inzicht in de normale en afwijkende spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen. 

✓ Je leert de spraak- en taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. 

Deze workshop is gegeven door Ankie van Eerd en Els van de Wijdeven i.s.m. Kentalis. 

De workshop is gegeven aan 11 deelnemers van 6 verschillende locaties. 

 

Tos-beleving 

Zou je zelf willen beleven hoe het is om niet goed uit je woorden te komen? Hoe het voelt om niet 

begrepen te worden? Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt eerder onderkend wanneer je die zelf 

hebt ervaren! 

Zelf ervaren van wat een taalontwikkelingsstoornis is, doet veel meer dan alleen uitleg erover krijgen. Je 

zult meer begrip gaan ervaren voor een kind met een taalontwikkelingsstoornis, beter kunnen 

observeren, je bewust worden van het probleem, maar vooral ook van de doorwerking ervan. Gedrag dat 

je eerst misschien als problematisch zag, ga je begrijpen en vertalen als een gevolg van de TOS 

Deze workshop is gegeven door Ankie van Eerd en Els van de Wijdeven i.s.m. Kentalis. 

De workshop is gegeven aan 9 deelnemers van 5 verschillende locaties. 

 

Door uitdaging meer taal  

Als professional ben je de hele dag door met kinderen in gesprek. Lastiger is dat met stille kinderen in de 

groep. Of met kinderen met een beperkte woordenschat. Door kinderen uit te dagen tot communicatie 

gaat hun taal zich sneller ontwikkelen. Hoe daag je deze minder taalvaardige kinderen uit om toch te 

praten? Door sterke punten uit diverse richtingen te combineren. In deze workshop zoomen we in op de 

10 sterke punten (ingrediënten) die samen de beste kansen voor taalontwikkeling scheppen.  

In 2020 is deze workshop 1 keer gegeven door Judith van den Berg en Miranda Waarts aan pedagogisch 

medewerkers en leerkrachten van groep 1-2. Het gaat om 7 medewerkers van 5 verschillende locaties.  

  

Omgaan met breinverschillen  

In deze workshop krijgen de deelnemers concrete aanwijzingen over hoe je als professional in 

kinderopvang en onderwijs rekening kunt houden met de breinverschillen tussen jongens en meisjes tot 7 

jaar. De bijeenkomst geeft theoretisch inzicht en is interactief door de inzet van werkvormen. Met de 
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verkregen informatie kunnen de deelnemers de volgende dag meteen aan de slag. In 2020 hebben 17 

pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van groep 1-2 van 9 verschillende locaties deze workshop 

gevolgd. De workshop is gegeven door Judith van den Berg en Miranda Waarts 

 

Beeldende vorming proces-product 

In deze workshop krijg je als leerkracht, pedagogisch medewerker of vakdocent concrete handvatten om 

je creatieve les vorm te geven met het denkkader procesgerichte didactiek. Je leert je focus te verleggen 

van het eindproduct naar het maakproces en je ontdekt hoe je creativiteit kunt ontwikkelen bij kinderen 

en hoe je kinderen daarbij kunt enthousiasmeren. 

Na deze workshop herken je de stappen van het creatieve proces en kun je procesgerichte didactiek 

toepassen in de dagelijkse praktijk. 

Deze workshop is in maart en oktober gegeven door Miranda Waarts en Judith van den Berg. 

De workshop is gegeven aan 15 deelnemers van 9 verschillende locaties. 

 

 

Oudere kind  

Executieve functies 

Deze workshop is een kennismaking met executieve functies. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat 

executieve functies een belangrijke rol spelen bij schoolsucces. Executieve functies zijn hersenprocessen 

die ervoor zorgen dat we invloed hebben op ons gedrag. Executieve functies zijn belangrijk voor het leren 

van nieuwe dingen, het bedenken van een aanpak en nog veel meer. Als deze hersenprocessen minder 

goed werken, heeft dat meestal grote gevolgen voor het kind en zijn omgeving. Kinderen met zwakke 

executieve functies hebben vaak moeite met leren, terwijl ze wel slim zijn. Vaak heb je dan als 

professional het gevoel “het zit er wel in, maar komt er niet uit”. Welk gedrag is kenmerkend voor zwakke 

executieve functies? Hoe kun je dat herkennen? Welke mogelijkheden zijn er om executieve functies te 

versterken in de groep? Deze en andere vragen komen aan bod in de workshop. 

Deze workshop is in november gegeven door Miranda Waarts en Judith van den Berg. 

De workshop is gegeven aan 15 deelnemers van 10 verschillende locaties. 

 

Looqin: doorgaande ontwikkelingslijn 0-13 

Het procesgericht kindvolgsysteem Looqin koppelt het welbevinden en de betrokkenheid aan 

competenties en prestaties. Hierbij worden zowel bevorderende als belemmerende factoren inzichtelijk. 

Door middel van handvatten zoek je een gerichte oplossing op groepsniveau, met persoonlijke aandacht 

en oog voor de brede ontwikkeling van elk kind. Zo kan het naar eigen vermogen maximaal presteren. 

Resultaat 

✓ Door vanuit welbevinden en betrokkenheid te observeren, krijg je zicht op de brede ontwikkeling 

van kinderen van 0 tot 4 jaar (kinderopvang) en van 4 tot 13 jaar (basisonderwijs) . 

✓ In deze training leer je stapsgewijs te werken met het procesgericht kindvolgsysteem. Na afloop 

van de training ben je in staat om in je eigen praktijk professioneel te werken met alle 

mogelijkheden die het systeem biedt.  

✓ De combinatie van Looqin KO en Looqin PO biedt een integraal systeem dat de doorgaande 

ontwikkelingslijn van jonge kinderen optimaal waarborgt en de communicatie en overdracht 

tussen voorschoolse organisaties en het Primair Onderwijs vereenvoudigt. Dit is onder andere 

voor kindcentra een zeer waardevolle oplossing. 

Miranda Waarts, Judith van den Berg en Rietje Voorn hebben de train de trainer gevolgd. 
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Deze training is op 3 locaties van start gegaan, onder 70 medewerkers, i.v.m. Corona zijn deze trainingen 

in zijn geheel doorgeschoven naar 2021 

 

In flow op de BSO en PO: Lastig gedrag 

Kinderen en gedragsproblemen staan volop in de belangstelling. Tijdig signaleren van ‘moeilijk’, ‘lastig’ en 

‘ongepast’ gedrag kan negatieve gevolgen voorkomen. Van slechte schoolprestaties, uitsluiting door 

klasgenoten tot zelfs crimineel gedrag. In deze workshop kijken we naar: Wat is nu precies lastig gedrag? 

Hoe herken je het als professional en wat kun je doen om lastige gedragingen of erger – een 

gedragsstoornis – te voorkomen? 

 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

- wat is lastig gedrag? ; 

- gedragsstoornis of gedragsprobleem?; 

- definitie van drukke, lastige kinderen + oorzaken van drukke, lastige kinderen; 

- door welke bril kijk jij?; 

- kinderen zijn allemaal verschillend in hun karakter en hebben eigen talenten. Hoe krijg je inzicht 

in het gedrag van kinderen?; 

- wat kan jou helpen om anders met het gedrag van het kind om te gaan?   

Deze workshop is in januari en september gegeven door Judith van den Berg en Miranda Waarts. 

De workshop is gegeven aan 20 deelnemers van 15 verschillende locaties. 

De training wordt gemiddeld als volgt beoordeeld (schaal 0-5): 

Algeheel oordeel    4,8 

Bijdrage professionele ontwikkeling 4,6 

Deskundigheid van de trainer  4,8 

Opmerkingen van deelnemers:  

“Fijn dat de tips niet alleen voor de BSO waren maar algemeen en dus ook voor mij bruikbaar in het 

onderwijs” 

“Fijn dat de trainers praktijkervaring hebben en voorbeelden kunnen geven.” 

 

In flow op de BSO en PO: Omgaan met conflicten 

In deze workshop leren de deelnemers middels theorie en praktisch materiaal hoe ze de volgende dag aan 

de slag kunnen. Deelnemers leren beter in te spelen op situaties of kunnen deze zelfs voorblijven door 

simpelweg je pedagogische vaardigheden anders te benutten. In deze workshop staan we stil bij wat is 

een conflict, het nut van conflicten en het effect van het pedagogisch handelen bij conflicten. 

Deze workshop is in februari en september gegeven door Judith van den Berg en Miranda Waarts. 

De workshop is gegeven aan 18 deelnemers van 12 verschillende locaties. 

De training wordt gemiddeld als volgt beoordeeld (schaal 0-5): 

Algeheel oordeel    4,1 

Bijdrage professionele ontwikkeling 4,1 

Deskundigheid van de trainer  4,7 

 

In flow op de BSO en PO: communiceren met kinderen 

Communiceren met kinderen is niet altijd makkelijk. Consequent zijn, grenzen stellen, positief gedrag 

belonen, het is algemeen bekend. Vaak lukt dit ook aardig. Met liefde en geduld kom je een heel eind. 
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Toch komt het met regelmaat voor dat je als professional, in pogingen om een kind positief gedrag te 

laten vertonen, in nogal wat valkuilen trapt. 

Deelnemers leren in deze workshop hoe ze op een goede manier kunnen communiceren met kinderen. 

Wanneer je op een juiste en positieve manier communiceert, kun je een kind stimuleren om zich goed te 

gedragen. Een kind voelt zich niet aangevallen en ervaart dat je het beste met hem voor hebt. Het is een 

ideale basis voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en ook voor een positieve ontwikkeling op 

alle andere terreinen. Zo leren ze ook hoe ze respectvol met anderen om moeten gaan en hoe ze het 

beste uit zichzelf kunnen halen. 

Deze workshop is in maart t/m juni gegeven door Miranda Waarts in samenwerking met Signum coaching 

De workshop is gegeven aan 21 deelnemers van 17 verschillende locaties. 

 

 

 

Scholingen in het kader van kindcentrumontwikkeling en de doorgaande lijn  

Communiceren met ouders is fijn  

Het doel van deze training is partnerschap met ouders aangaan. In 2 bijeenkomsten kijken we naar de 

kansen en valkuilen van communiceren met ouders. We koppelen theorie aan eigen casussen. We 

oefenen gesprekken en analyseren ze: wat is succesvol, waar liggen valkuilen op de loer? Na de eerste 

bijeenkomst gaan de deelnemers gesprekken voeren met ouders voeren vanuit hun nieuwe inzichten. Bij 

de tweede bijeenkomst verdiepen we de theorie en kijken we terug op de gesprekken. De bijeenkomsten 

zijn gegeven door Rietje Voorn voor 23 medewerkers van 4 verschillende locaties.  

  

Cultuur in jouw kindcentrum, wat kun je ermee?  

De cultuur binnen je kindcentrum beïnvloedt de prestaties en daarmee de resultaten van de organisatie. 

Cultuur is dus iets om serieus te nemen. Het aandachtsgebied cultuur gaat over de vraag hoe mensen met 

elkaar omgaan. Tijdens deze training van 2 bijeenkomsten krijgen directeuren en managers tips en 

inzichten in relatie tot cultuur. Ze brengen m.b.v. de OCAI de huidige en de gewenste cultuur van het 

kindcentrum in beeld alsmede hun leiderschapsrollen met daarbij richtinggevende handreikingen 

passend bij hun kindcentrumpraktijk. Deze training is gegeven in oktober en november door Judith van 

den Berg en Miranda Waarts. Aanwezige deelnemers; 1 bestuurder, 2 locatieleiders, 2 locatiemanagers, 1 

directeur.  

 

Hoe krijg ik ze mee? Omgaan met weerstand bij verandering 

Het succesvol implementeren van een gewijzigde visie op en aanpak van pedagogisch en didactisch 

handelen omvat meer dan het verstrekken van materialen, middelen en training en gaat in 99% van de 

gevallen gepaard met weerstand. Elke medewerker zal reageren vanuit zijn of haar unieke opvattingen en 

overtuigingen, en elke medewerker zal nieuwe verworven inzichten anders vertalen en gebruiken in zijn 

of haar praktijksituatie. Het Concerns Based Adoption Model(CBAM, Hall & Hord) biedt je een analyse-

instrument om effectief te reageren op de zorgen, attitudes en percepties van medewerkers in het 

omgaan met de uitdagingen van een verandering. 

Deze training is gegeven in september door Judith van den Berg en Miranda Waarts. Aanwezige 

deelnemers;, 2 locatieleiders, 2 locatiemanagers, 2 directeuren.  
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Coachingsvaardigheden basis 

In deze training verwerft de deelnemer kennis en vaardigheden op het gebied van coaching en verder 

ontwikkelen om zijn/ haar collega’s effectief te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Hoe kun 

je hen verder helpen in hun professionele ontwikkeling? In deze training ontwikkelt iedere deelnemer zijn 

eigen unieke coaching stijl en leert hij professionals nog sneller en krachtiger in beweging te zetten. 

Doel: 

De deelnemer heeft zicht op zijn eigen unieke coaching stijl. 

De deelnemer kan professionals /collega’s nog sneller en krachtiger in beweging zetten 

Deze training is gegeven in januari t/m maart door Judith van den Berg in samenwerking met Signum 

coaching. De training gepland in september is i.v.m. Corona komen te vervallen. 

De training is gegeven aan 9 deelnemers van 6 verschillende locaties. 

De training wordt gemiddeld als volgt beoordeeld (schaal 0-5): 

Algeheel oordeel    4,9 

Bijdrage professionele ontwikkeling 4,6 

Deskundigheid van de trainer  5 

Opmerkingen van deelnemers:  

“Je wordt je bewust van je eigen kwaliteiten en valkuilen als coach. Dit geeft je meer inzicht en vooral 

meer zelfvertrouwen.” 

“Het was een hele prettige training, mooie samenwerking van beide trainers, Inhoudelijk sterk en breed 

uitgezet. Vond het heel verhelderend. “ 

 

Coachingsvaardigheden verdieping 

Tijdens deze training, het vervolg op Coachingvaardigheden of Coachend leidinggeven, bezint de 

deelnemer zich op zijn rol als coach binnen zijn functie in de organisatie. Dat doe hij aan de hand van 

verdiepende opdrachten. Het begeleiden van mensen bij verandering van gedrag en groei vraagt kennis, 

kunde en stevigheid. Veranderen kost immers de nodige moeite en oud gedrag sluipt er zo weer in. Het 

zijn drie intensieve dagen, waarin de theorie aan bod komt en praktische vaardigheden worden getraind. 

De deelnemer wordt hierdoor niet alleen effectiever in zijn rol, maar maakt ook een persoonlijke 

ontwikkeling door. 

Doel:  

De deelnemer kan werken met de vijf kritische succesfactoren die belangrijk zijn bij coaching. 

De deelnemer heeft via de Transactionele Analyse belemmerende patronen bij zichzelf en bij coachees 

ontdekt. 

Deze training is gegeven in september t/m november door Judith van den Berg in samenwerking met 

Signum coaching. De laatste trainingsdag is i.v.m. Corona komen te vervallen. 

De training is gegeven aan 6 deelnemers van 5 verschillende locaties. 

De training wordt gemiddeld als volgt beoordeeld (schaal 0-5): 

Algeheel oordeel    4,9 

Bijdrage professionele ontwikkeling 4,6 

Deskundigheid van de trainer  5 

 

 

Coachend leidinggeven 

Deelnemers leren meer verantwoordelijkheid geven aan hun medewerkers. Ze leren om die ambitieuze 

organisatiedoelen te realiseren en tegelijkertijd een fijne werksfeer te creëren. Hoe krijg je je 
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medewerkers in beweging? In deze training leren de deelnemers het beste uit zichzelf én de medewerkers 

te halen. In de training Coachend leidinggeven worden de tanden gezet in theoretische modellen, ervaren 

deelnemers aan de hand van prikkelende oefeningen wat werkt en krijgen ze een voorproefje van de 

beste versie van zichzelf. 

Doel: 

Je weet wat coachend leidinggeven is en kent daarbij je eigen kwaliteiten en valkuilen. 

Je herkent je eigen leiderschapsstijl. 

Je weet hoe je medewerkers kunt motiveren. 

Je weet hoe je kunt sturen op kwaliteit. 

Je hebt kennis over conflictstijlen en conflicthantering. 

Deze training is gegeven in januari t/m maart door Judith van den Berg in samenwerking met Signum 

coaching.  

De training is gegeven aan 16 deelnemers van 13 verschillende locaties. 

De training wordt gemiddeld als volgt beoordeeld (schaal 0-5): 

Algeheel oordeel    4,6 

Bijdrage professionele ontwikkeling 4,8 

Deskundigheid van de trainer  5 

Opmerkingen van deelnemers:  

“Mooi hoe jullie eigenaarschap bij de deelnemers neerleggen. Zo wordt het echt je persoonlijke groei.” 

“De trainers sluiten goed aan bij de behoefte van de groep. Er wordt veel gewerkt vanuit casussen, op die 

manier sluiten de onderwerpen goed aan bij de praktijk.” 

 

Diepzee duiken met Deep Democracy 

Tijdens deze training, gebaseerd op de principes van Deep Democracy krijgen de deelnemers tools 

aangereikt om hiermee om te gaan én de veiligheid in je team te vergroten, het open gesprek met elkaar 

te voeren,moeilijke thema’s aan te kaarten,conflicten op te lossen, verschillen te benutten om vervolgens 

duurzame besluiten durven te nemen.  

Deep Democracy is een taal en een visie op samenwerken waarbij, door vrijmoedig te spreken en 

openhartig naar elkaar te luisteren, de veiligheid en de samenwerking in je team bevorderd wordt. 

Tijdens deze workshops leren de deelnemers hoe ze de uitgangspunten van Deep Democracy kunnen 

toepassen in hun dagelijkse praktijk.  

Deze training is bedoeld voor MT-leden van kindcentra. Het is een traject van 3 bijeenkomsten van 3 uur. 

Theorie en oefeningen wisselen elkaar af, zodat ze zich aan het einde van de training toegerust voelen om 

moeilijke thema’s in hun team bespreekbaar te maken, zodat ze effectieve en gedragen besluiten kunnen 

nemen waaraan iedereen zich committeert. 

Deze training is juni/ juli en oktober/november gegeven door Hannah Vossen in samenwerking met 

Signum coaching 

De workshop is gegeven aan 23 deelnemers van 11 verschillende locaties. 

De training wordt gemiddeld als volgt beoordeeld (schaal 0-5): 

Algeheel oordeel    4,2 

Bijdrage professionele ontwikkeling 4,2 

Deskundigheid van de trainer  4,6 

Opmerkingen van de deelnemers: 

“Deep democracy is een krachtige methode om de wijsheid van de groep optimaal te benutten. Het is een 

mooie vorm om tot gedragen besluitvorming te komen. Tijdens de training was er een groot vertrouwen 
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in de begeleiders. Deze stelden zich onafhankelijk op. De professionele aanpak heeft mij bijzonder 

geïnspireerd” 

 

 Financiën  

Voor trainingen werd € 90.000,00 begroot en uiteindelijk € 89.694,52 uitgegeven.  
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5. Voortdurende Kwaliteitsverbetering  

Kwaliteitszorg Vve - OAB 

Vve locatieplan: een cyclische ontwikkeling  

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben de samenwerkende kinderopvanglocatie en basisschool een 

gezamenlijk locatieplan ingevuld. Hierbij is gebruik gemaakt van het format dat in 2019 opnieuw 

was opgezet. Het hoofddoel van het locatieplan is: investeren in en voorkomen van 

ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar. In het locatieplan zijn alle 

projecten die vallen binnen het onderwijsachterstandenbeleid ondergebracht: Vve, Vve-trainingen, 

schakelklas en schakelbouw, maatwerkbegeleiding, samenwerken met ouders, Interne coach  en 

uren voor inzet van de ib’er. Met het bundelen van alle projecten in het locatieplan ontstaat 

overzicht en samenhang tussen de diverse projecten/financiële impulsen op locatie. De 

locatieplangesprekken versterken de kwaliteitssturing en borging op locatie. Tijdens de 

intervisiebijeenkomst met de Vve coördinatoren is het onderwerp ‘kwaliteit’ besproken. Uit de 

intervisie blijkt dat kwaliteitssturing vanuit het locatieplan op diverse manieren wordt opgepakt. Om 

meer grip te krijgen op de aanpak van de Vve coördinatoren die de kwaliteit op de locatie cyclisch 

ondersteunen, is eind 2019 een praktijkevaluatie gehouden. Zie voor het resultaat praktijkevaluatie 

Vve coördinatie’.  

In 2019 is vanuit het Vve locatieplan, in de vorm van een aangepast format voor het locatieplan en 

door middel van de gesprekken op locatie, in gang gezet dat locaties meer verbinding maken tussen 

de diverse projecten. We zien in het schooljaar 2019-2020 hier de effecten van. In de planvorming  is 

merkbaar dat de locaties inderdaad meer verbinding maken tussen de projecten, dat Vve 

coördinatoren meer inzicht hebben in alle projecten op locatie en de verbinding actief opzoeken. Zo 

is tussen de pedagogisch coach en de Interne coach  op diverse locaties een koppeling gemaakt en 

werkt de Vve coördinator meer samen met de Interne coach  en krijgt de Interne coach  ook vaker 

een rol in de doorgaande lijn. Aankomend jaar zal nog dieper worden doorgevraagd op doelgericht 

werken, de koppeling tussen de diverse projecten èn expliciet de rol van de Vve coördinator hierbij. 

De coördinerend adviseur zal in de gesprekken met de locatie hierop doorvragen. Tevens zal 

‘kwaliteit’ wederom een onderwerp van gesprek zijn met de Vve coördinatoren.  

  

 Werkwijze 2020  

De werkwijze is in 2020 vergelijkbaar aangepakt als voorgaande jaren. Eind vierde kwartaal 

2019/begin van het eerste kwartaal in 2020 is de coördinerend adviseur op de locatie voor een 

gesprek met Vve-coördinatoren en de manager en directeur geweest (tussenevaluatie locatieplan 

2019-2020). Tijdens dit gesprek werd gekeken of de doelstellingen en activiteiten op schema liepen 

en of er aanpassingen hadden plaatsgevonden. Ook is de kwaliteit van de veranderingen besproken. 

In het tweede kwartaal vonden de evaluatie en vooruitblik voor de doelen en activiteiten voor het 

nieuwe schooljaar plaats, schooljaar 2020-2021. Vanwege de lockdown door de komst van Corona 

hebben deze gesprekken digitaal via Teams doorgang kunnen vinden. Merkbaar was in deze 

gesprekken dat niet alle voorgenomen activiteiten uit het locatieplan plaats hebben kunnen vinden 

en dat de managementteams nog onvoldoende zicht hadden op de plannen voor het nieuwe 

schooljaar. In het derde kwartaal zijn de nieuwe plannen ingestuurd en gelezen door de adviseur van 

Compas. De adviseur heeft een schriftelijke reactie op het ingeleverde plan gegeven of bij vragen 

een afspraak gemaakt via Teams om het plan door te nemen. In het vierde kwartaal van 2020 en op 
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sommige locatie aan het begin van het eerste kwartaal van 2021 heeft wederom de tussenevaluatie 

plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek was vooral het bespreken van de ontwikkelingen op 

locatie vanwege Corona, de aanwezigheid van kinderen in de noodvoorzieningen en de activiteiten 

die met de kinderen op afstand of in de noodvoorziening wel of niet plaatsvonden.  

  

Praktijkevaluatie: de rol van de Vve coördinator in 2020 

In ’s-Hertogenbosch wordt al meerdere jaren gewerkt met de inzet van Vve coördinatoren in de 

kindcentra die Vve aanbieden. De Vve coördinator heeft als taak de verbindende de schakel te zijn tussen 

de Vve in de voorschool en de vroegschool. De rol van Vve coördinator wordt op een aantal locaties door 

twee (een voorschoolse en een vroegschoolse coördinator) en op enkele locaties door één persoon 

uitgevoerd. De Vve coördinatoren hebben een taak in de kwaliteitszorg van Vve: het monitoren en 

bijsturen van het Vve locatieplan ten einde de kwaliteit van Vve op locatie te verhogen. De financiën die 

de basisscholen voor de coördinatie van Vve ontvangen worden rechtstreeks aan de schoolbesturen 

beschikt. De financiën die de kinderopvang ontvangt worden ook rechtstreeks beschikt aan de 

kinderopvang. De kinderopvang hanteert echter nog een eigen verdeelsleutel voor de uiteindelijke 

verdeling van de middelen naar uren en taken op locatie. De Vve coördinatoren zijn al lange tijd 

werkzaam op de kindcentra die Vve aanbieden. Compas heeft de rol en taken van de Vve coördinatoren in 

2020 geëvalueerd om de rol en taak te herijken in 2021. 

 

De vragenlijst is in oktober 2020 uitgezet onder alle Vve coördinatoren van de 14 kindcentra die Vve 

aanbieden. Zij hebben tot 1 december 2020 te tijd gekregen om de lijst in te vullen. Aan de hand van de 

uitkomsten van de vragenlijst, zijn Dorien Stolwijk en Rietje Voorn op 10 december 2020 in gesprek 

gegaan met de Vve coördinatoren om de data verder te duiden en meer inzicht te krijgen in de huidige rol 

en taken van de Vve coördinatoren en opbrengst hiervan in de kwaliteit van Vve. Dit gebeurde in de vorm 

van intervisie. Uit de praktijkevaluatie en intervisie volgt in 2021 een nieuwe rol- en taakomschrijving voor 

de Vve coördinatoren in de kindcentra die Vve aanbieden.  

 

 

Uitkomsten praktijkevaluatie: de rol van de Vve coördinator in 2020  

Van de 14 kindcentra die Vve aanbieden hebben 16 Vve coördinatoren van 11 kindcentra, de vragenlijst 

ingevuld.  

 

1. Hoe is de rol de Vve coördinator op locatie georganiseerd? 

 

 
Van de 16 Vve coördinatoren die de vragenlijst hebben ingevuld, wordt op 3 van de 11 locaties de rol van 

de Vve coördinator ingevuld door een coördinator die zowel de kwaliteitszorg in de voorschoolse als in de 

15% 

50% 

35% 
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vroegschoolse educatie coördineert, monitort, aanstuurt en borgt. Op 8 van de 11 locaties die hebben 

deelgenomen, is er sprake van een voorschoolse en een vroegschoolse coördinator.  

 

Nadere analyse van de data leert ons dat de locaties die hebben deelgenomen aan de monitor en waarbij 

er sprake is van één Vve coördinator, de coördinator afkomstig is van de basisschool. Deze persoon 

coördineert, monitort en borgt mede ook de kwaliteit van de Vve in de voorschoolse educatie in het 

kindcentrum. Uit de locatieplangesprekken op locatie is bekend dat deze Vve coördinatoren doorgaans 

ook deelnemen aan de bijeenkomsten die de kinderopvang organiseert als het om de coördinatie en de 

kwaliteit van Vve gaat. Uit de intervisie blijkt dat de Vve coördinator op locatie doorgaans meerdere niet 

kindgebonden taken heeft in de vorm van coördinatie en/of coaching op de werkvloer. 

 

 

2. Taken van de Vve coördinatoren: 

 

 
Vve coördinatoren nemen diverse taken op zich om de Vve op locatie te coördineren. Er is een 

veelzijdigheid aan activiteiten te zien. Bijna alle Vve coördinatoren zijn betrokken bij het opstellen van de 

locatieplannen. Een enkele Vve coördinator is niet betrokken geweest bij het opstellen van het 

locatieplan. Dit is vanuit het managementteam opgepakt. Er is wel altijd sprake van inbreng op het plan. 

Doorgaans worden de Vve coördinatoren wel betrokken bij de gesprekken op managementniveau. Dit 

Locatieplan opstellen 

Voorbereiden en voorzitten overleg 0-6 (of 2-6) 

Kwaliteitsmonitoring over de Vve-projecten (procesbewaking) 

Kwaliteitsmonitoring in de (Vve)groepen 

Beleidsdocumenten (Vve) opstellen / aanvullen 

Overleg met managementteam (voorschoolse of 

vroegschoolse partner) 

Overleg met IB-er over de ontwikkeling van kinderen 

Anders 
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gebeurt niet alleen binnen de eigen organsiatie maar ook integraal binnen het kindcentrum tussen voor- 

en vroegschool. Slechts negen locaties geven aan dat zij de kwaliteit in de Vve groepen monitoren. 

Doorvragen tijdens de intervisiebijeenkomst leert ons dat de Vve coördinatoren inderdaad vaak 

uitvoerend worden ingezet en minder op een duurzaam veranderingsprces. Er is een grote diversiteit aan 

rollen die opegapkt worden en nog vaak wordt de coördinator ook faciliterend ingezet voor de 

medewerkers van de werkvloer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de voorbereiding van de thema’s. De 

coördinatoren laten in de intervisie wel blijken dat zij zich ervan bewust zijn dat het eigenaarschap én de 

ontwikkeling bij de medewerkers moet plaatsvinden om een duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen.  

De veelheid aan petten (coördinatie en coaching) kan eraan bijdragen dat de focus op de daadwerkelijke 

taak in het veranderingsproces en het bevorderen van de kwaliteit van Vve gedurende het schooljaar 

verslapt. Een helder omschrijving van doel, taak en rol met betrekking tot de coördinatie van Vve is nodig. 

 

3. Wat werkt goed in de rol van Vve coördinator? 

De antwoorden van de Vve coördinatoren over hetgeen goed verloopt op locatie zijn als volgt 

samengevat: 

a) Locatieplan en beleid opstellen. 

b) Collegiale intervisie mogelijk maken.  

c) Sturing geven aan het 0-6 overleg om met elkaar af te blijven stemmen over het proces en de 

opbrengst. 

d) De combinatie van de rol als Vve coördinator met andere taken binnen het Vve locatieplan 

(Interne coach  of schakelleerkracht). 

e) Ondersteunen in voorbereidende taken, vraagbaak voor collega’s. 

Uit de intervisie komt eenduidig naar voren dat de Vve coördinator ervoor zorgt dat er steeds terugkerend 

verdieping aangebracht wordt op datgene dat de werkvloer aan het doen is met betrekking tot de 

doelgroep. De medewerkers blijven hierdoor leren en ontwikkelen doordat er kritische vragen worden 

gesteld. Tegelijkertijd voorkomt de Vve coördinator dat goede initiatieven wegzakken en medewerkers 

terugvallen in oude routines én dat de keuzes die gemaakt worden voor innovatie in lijn liggen met de 

visie op de langere termijn in en tussen de voor- en vroegschool. Ook blijkt dat de rol van de Vve 

coördinator vooral bijdraagt in de vorm van verbinder tussen voor- en vroegschool, aanjager van het 

versterken van de kwaliteit en bewaken van het kwaliteitsproces. 

 

4. Behoeftes voor de toekomst 

a) Nog betere samenwerking tussen voor- en vroegschool en bewaken van de kwaliteit in de 

doorgaande lijn. 

b) Scholing om meer kennis op te doen.  

c) Meer tijd (3x) o.a. voor oudergesprekken, kindbegeleiding en aansturing van de kwaliteit, ook 

om motivatie aan te blijven wakkeren. 

 

  

Vooruitzicht voor 2021 

Naar aanleiding van de uitkomst van de vragenlijst en de intervisie staat een heroverweging van de rol en 

taken van de Vve coördinator op de planning. Overkoepelend zal er aandacht zijn voor het inrichten van 

de kwaliteitszorg op locatie.  
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Netwerkbijeenkomst locatieplan  

De netwerkbijeenkomst zou, op locatie, in maart 2020 plaatsvinden. Vanwege Corona is de 

netwerkbijeenkomst uitgesteld. In december heeft deze digitaal plaatsgevonden in de vorm van 

intervisie. Onderwerp van gesprek was de praktijkevaluatie en de kwaliteszorgcyclus op locatie. Uit 

de intervisie bleek dat Vve coördinatoren het Vve waarderingskader van de inepctie niet meer 

voldoende op hun netvlies hadden. Deze is opnieuw met hen gedeeld waarbij mogelijke werkwijzen 

op locatie zijn besproken.  

 

Deelnemende locaties  

In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende locaties in ‘s-Hertogenbosch in het kader van het 

onderwijsachterstandenbeleid begeleid:  

  

Noord * 

Kindcentrum De Haren  

Kindcentrum De Duizendpoot  

Kindcentrum De Springplank  

Kindcentrum Sterrenbosch  

  

Oost  

Kindcentrum aan de Aa  

Kindcentrum aan de Oosterplas 

  

Zuid  

Kindcentrum De Vlindertuin  

  

West  

Basisschool Nour  

Kindcentrum De Kruisboelijn  

Kindcentrum De Kwartiermaker  

Kindcentrum Westerbreedte  

Kindcentrum De Ontdekking  

Kindcentrum Boschveld  

  

Binnenstad *  

BBS De Kameleon, locatie de Graaf  

  

*Op twee locaties is de subsidie voor Vve afgeschaald vanwege zeer lage aantallen 

doelgroepkinderen, namelijk kindcentrum Kameleon- West en kindcentrum Noorderlicht. Zij 

hebben voor het kalenderjaar 2020 geen middelen meer ontvangen. 

 

Financiën  

Om de coördinatie en kwaliteitsbewaking van de voor- en vroegschoolse educatie in algehele zin 

vorm te geven, ontvingen de Vve-locaties en het primair onderwijs een bedrag voor de uitvoering. 
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Het bedrag werd berekend via een verdeelsleutel. Er was een basisbedrag voor iedere locatie gelijk 

en een variabel bedrag afhankelijk van het aantal leerlingen tussen 4 en 7 jaar. Voor deze 

kostenpost werd € 85.000,00 begroot en € 81.818,40  uitgegeven.  

Voor de algehele ondersteuning van Vve en de Vve-kwaliteitszorg, advisering en begeleiding van het 

locatieplan werd een bedrag van € 95.000,00 begroot en € 98.832,54 uitgegeven.  

 

  

 

Bossche Kwaliteitstandaard (BKS) 

Gemeente ’s-Hertogenbosch wil alle peuters in ’s-Hertogenbosch de mogelijkheid bieden om zoveel als 

mogelijk op loopafstand een peutervoorziening te bezoeken die voldoet aan de kwaliteitsstandaard zoals 

opgenomen in de subsidievoorwaarden. Elke kinderopvangorganisatie die gesubsidieerde peuterplaatsen 

biedt, voldoet aan deze kwaliteitsstandaard. Het kader waarin gesubsidieerde peuterplaatsen, met en 

zonder Voorschoolse educatie (Ve), worden aangeboden, is de uitvoeringsnotitie van de gemeente ’s-

Hertogenbosch (d.d. 2 november 2010), en het beleidsdocument Kindcentra in ’s-Hertogenbosch 2016-

2020 “De toekomst begint vandaag”. 

 

De gemeente streeft met de Bossche peutervoorzieningen de volgende doelstellingen na: 

- maximaal bereik van en gelijke kansen voor alle peuters in ’s-Hertogenbosch met een 

peutervoorziening die voldoet aan de Bossche kwaliteitsstandaard; 

- deelname van alle peuters van wie de ouders geen tegemoetkoming krijgen van de 

belastingdienst (de zogeheten Niet Kinderopvangtoeslag kinderen, hierna te noemen ‘niet KOT-

kinderen’) aan een peutervoorziening; 

- het realiseren van een optimaal ontwikkelings- en sociaal rendement voor elke deelnemende 

peuter waarbij vroegtijdig signaleren en adequaat handelen onlosmakelijke onderdelen zijn; 

- zorgen voor een optimale aansluiting van de peutervoorziening met de samenwerkende 

basisschool/basisscholen die zich in het kindcentrum bevindt of direct nabij gelegen is; 

- integratie bevorderen (segregatie tegengaan), stimuleren van het mengen van wel en niet Vve-

geïndiceerde peuters en van wel en niet KOT-peuters in de peutervoorziening. 

 

 

De Bossche Kwaliteitsstandaard 

Door de invoering van de Peutermonitor werd in 2018-2019 gaande weg duidelijk dat er een stadsbrede 

spreiding is van Vve geïndiceerde kinderen. Al deze kinderen hebben recht op een kwalitatief goed 

aanbod.  Om de kwaliteit  van uitvoering te ondersteunen en te monitoren is er op basis van de 

subsidievoorwaarden 2020 de Bossche Kwaliteitsstandaard uitgevoerd  

De Bossche kwaliteitsstandaard, die geldt voor alle locaties die een gesubsidieerd Peuterarrangement 

uitvoeren bestaat uit 12 kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn gebaseerd op oorspronkelijke Vve 

doelstellingen en wet Oke’.  De kwaliteitseisen van de BKS worden ieder jaar in afstemming met 

gemeente en werkveld bijgesteld en aangescherpt. De vergoeding voor de realisatie van de Bossche 

kwaliteitsstandaard is In de kindgebonden subsidieregeling Peuterarrangementen opgenomen. Er is een 

periode van 2 jaar, tot eind 2021, om op de werkvloer de standaard gerealiseerd te krijgen. De dialoog is 

gaande of ook locaties met lage aantallen Vve geïndiceerde kinderen zich dienen te registreren in de LRK 

( landelijk Register Kinderopvang) als zijnde Vve locatie. 
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Aanpak | Gesprekscyclus op locatie 

Middels een visitatiecyclus met de inzet van een kijkwijzer denkt Compas als betrokken partner mee en 

ondersteunt op inhoud en proces de realisatie van de kwaliteitseisen van de Bossche kwaliteitsstandaard 

op locatie. Het is de bedoeling dat er tijdens de visitaties een dialoog tot stand komt, waarbij de locatie 

zelf inzicht ontwikkelt en gaat sturen op de gewenste opbrengsten .  

De cyclus wordt herhaald totdat alle verbeterpunten zijn gerealiseerd. Compas genereert op basis van de 

kijkwijzers van alle locaties een objectief stedelijk beeld/ overview. 

 

Tijdspad 

- November, december 2020, januari 2021 Start visitatiecyclus locaties 

- Februari – april 2021    Uitvoeringsperiode 

- Mei - juni 2021     Follow up 

- Juli 2021     Afronding uitvoeringsperiode 

 

Uitkomsten kijkwijzers BKS | november 2020 t/m februari 2021 

De kijkwijzers van 43 locaties zijn geanonimiseerd opgenomen in deze overview; een weergave van de 

stedelijke uitkomsten. 

 

 
 

81% heeft de kwaliteitseisen zichtbaar gerealiseerd op locatie 

12% heeft de kwaliteitseisen deels gerealiseerd 

7 % heeft de kwaliteitseisen nog niet volledig gerealiseerd.  

 

In mei- juni 2021 volgt er een tweede visitatiemoment. 
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6. Peuterarrangementen  

 

Sinds 2011 is het peuterspeelzaalwerk in ’s-Hertogenbosch geharmoniseerd in de kinderopvang middels 

gesubsidieerde peuterarrangementen. In 2020 worden deze peuterarrangementen door de volgende 

kinderopvangorganisaties aangeboden: Eigenwijze, ’t Goudvisje, Joepie, Kanteel, Norlandia, Ons 

Kindbureau, Smallsteps, het Sprookjesbos en het Zonnelicht. Het aanbod is verspreid over 41 locaties. 

 

 
 

Bij de peuterarrangementen wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen die recht hebben op 

kinderopvangtoeslag (KOT) en die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (NKOT): 

• KOT kinderen zijn kinderen van werkende/studerende ouder(s)/verzorger(s) die onder de regeling 

Wet Kinderopvang vallen en via de Belastingdienst kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. De 

hoogte van de toeslag hangt af van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen.  

• NKOT kinderen zijn kinderen waarvan 1 of 2 ouder(s)/verzorger(s) thuis zijn en daardoor geen 

recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze kinderen vallen onder de gemeentelijke 

subsidieregeling. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage die jaarlijks door de 

gemeente wordt vastgesteld. Sinds 2017 wordt door ouders een ‘Verklaring geen recht op 

kinderopvangtoeslag’ met een inkomstenopgave van de Belastingdienst aangeleverd aan de 

kinderopvang om zo de juiste hoogte van de ouderbijdrage te kunnen bepalen. Het blijft een 

(landelijk) aandachtspunt dat een deel van de ouders moeite heeft met het opvragen en invullen 

van deze verklaring. 

 

De Peutermonitor  

Met ingang van 2018 loopt de subsidieverantwoording voor de peuterarrangementen en Vve via de 

Peutermonitor. De kinderopvangorganisaties uploaden hiervoor ieder kwartaal data van de geplaatste 

peuters. Compas, gemeente en de kinderopvang krijgen op deze manier snel inzicht in de bezetting en de 

hoogte van de subsidie.  
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Aantal peuters en bezettingsverloop  

Onderstaande grafiek toont het bezettingsverloop van de peuterarrangementen. 

 

 
 

Het aantal geplaatste peuters op het peuterarrangement is vanaf 2018 aanzienlijk teruggelopen. De 

terugloop in 2018 is deels veroorzaakt door de invoering van de Peutermonitor waar bij de telling uitgaan 

wordt van het aantal unieke peuters, terwijl in de jaren ervoor het aantal peuterplaatsen uitgangspunt 

was en geïndiceerde peuters op reguliere locaties als een dubbele plaats werden geteld.  

Daarnaast daalt het aantal jonge kinderen in de gemeente ’s-Hertogenbosch en is tot Q1 2020 ook het 

gunstige economische klimaat met minder werkloosheid is hier debet aan, waardoor de vraag naar het 

peuterarrangement is afgenomen ten gunste van de dagopvang.  

Vanaf Q2 2020 is het effect zichtbaar van Corona, dit heeft een groot effect op het aantal geplaatste 

peuters en ook hoe vaak en hoeveel uur de peuters komen. 

 

 
 

Het aandeel van peuters op een peuterarrangement is als gevolg hiervan in de periode Q1 2019 tot Q4 

2020 teruggelopen van 39% naar 33%. 

Daarnaast is tevens het aantal geïndiceerde peuters in deze periode aanzienlijk teruggelopen, van 52% 

naar 34%. Vanaf november 2019 is er een nieuwe regeling van kracht waardoor uitsluitend nog door de 

GGD-geïndiceerde peuters Ve-aanbod kunnen krijgen in plaats van alle peuters op een Ve-locatie, voor 

reguliere peuters die al meer dagdelen aanbod kregen vallen tot hun 4e jaar onder een overgangsregeling 

en een deel hiervan is in 2020 al uitgestroomd. Het aandeel geïndiceerde peuters sinds Q2 2020 

beduidend lager, mede ook veroorzaakt door corona en de lockdown waardoor het indiceren door de 

GGD achtergebleven c.q. tijdelijk stilgelegen heeft. 

 

Peuterarrangementen Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020

Totaal peuters gemeente Den Bosch 2.334 2.366 2.321 2.257 2.260 2.288 2.206 2.182

Totaal geplaatste peuters PA 899 882 823 808 816 762 727 727

Reguliere peuters PA 434 421 382 367 412 440 476 482

Geïndiceerde peuters PA 465 461 441 441 404 322 251 245

% Bereik peuters op PA 39% 37% 35% 36% 36% 33% 33% 33%

% Geïndiceerde peuters op PA 52% 52% 54% 55% 50% 42% 35% 34%
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Het effect van de nieuwe regeling is duidelijk in onderstaande grafiek te zien. De daling van het aantal 

geïndiceerde peuters is in 2020 sterker dan het totaal aantal peuters op het peuterarrangement. 

 

 
 

Opvallend is wel dat het aantal geïndiceerde peuters op reguliere locaties in 2020 juist is toegenomen (zie 

onderstaande grafiek).  
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Bereik peuters op peuterarrangement 

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel peuters er in de gemeente ‘s-Hertogenbosch naar het 

peuterarrangement gaan. Het peuterarrangement heeft in 2020 een bereik van 34% van alle peuters (was 

37% in 2019, is - 8%). Per wijk zijn er grote verschillen afhankelijk van de populatie. In de wijk Muntel/Vliert 

is het bereik toegenomen en in bijna alle andere wijken is het bereik afgenomen waarbij West koploper is 

(bereik 46% t.o.v. 62% in 2019). 

 

 
 

Bezetting locaties 

Vanaf 2018 vindt de subsidieverstrekking voor de peuterarrangementen en Vve in de gemeente  

’s-Hertogenbosch plaats middels Kindgebonden Financiering. 

De terugloop van het aantal peuters op het peuterarrangement heeft voor de organisaties effect op de 

bezettingsgraad, de groepsgrootte en het aantal groepen; dit zal per locatie verschillen. Bij terugloop kan 

het voor locaties interessant zijn c.q. worden het peuterarrangement verdergaand te gaan integreren in 

de dagopvang.  

 

GGD en Vve indicatie 

Vanaf augustus 2019 wordt de kindgebonden Vve indicatie afgegeven door de GGD. De gewijzigde 

procedure tezamen met de nieuwe doelgroepdefinitie hebben effect op het aantal verzoeken die in 2019 

door de GGD zijn afgegeven. Voor een verdere implementatie en monitoring vind er periodiek 

afstemming plaats met de GGD en heeft in 2020 gezorgd voor een bijstelling van de doelgroepdefinitie.  

 

Om voor de toekomst beter zicht te krijgen op het gemeentelijk bereik van doelgroepkinderen en hier 

goed op te kunnen sturen, is er de wenselijkheid een koppeling te maken tussen de Peutermonitor en de 

GGD. Hierdoor ontstaat er meer zicht op het doelgroepbereik en ook op het totaal bereik van het 

voorschools aanbod binnen de gemeente en de verschillen per wijk. 

 

gem. 2019 gem. 2020 gem. 2020 % bereik PA % 2019

Totaal Binnenstad 16 12 87 14% 20%

Totaal Empel 40 26 93 28% 38%

Totaal Engelen 22 17 65 26% 31%

Totaal Graafsepoort 128 122 202 60% 62%

Totaal Groote Wielen 49 47 258 18% 18%

Totaal Maaspoort 101 85 250 34% 40%

Totaal Muntel/Vliert 27 29 111 26% 23%

Totaal Noord 139 134 315 42% 42%

Totaal Nuland 24 20 52 38% 43%

Totaal Rosmalen Noord 66 51 175 29% 32%

Totaal Rosmalen Zuid 33 27 122 22% 24%

Totaal Vinkel 20 17 28 60% 72%

Totaal West 158 139 300 46% 62%

Totaal Zuidoost 38 36 177 20% 21%

Eindtotaal 860 759 2.234 34% 37%

Gem. bezetting PA Aantal peuters gemeente 2020
     Wijk
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Vervroegde aanvragen, extra dagdelen en toeleiding 

Standaard worden kinderen vanaf 2,5 jaar geplaatst op het peuterarrangement. Op verzoek van de GGD 

kan een kind met extra ondersteuningsbehoefte vervroegd met 2 jaar en 3 maanden, en in 

uitzonderingsgevallen met 2 jaar, geplaatst worden en hierbij voorrang krijgen op de wachtlijst.  

 

In 2020 waren er gemiddeld per maand 16 peuters jonger dan 29 maanden op het peuterarrangement 

t.o.v. 17 peuters in 2019 (-6%). 

 

Aanvullend kunnen geplaatste kinderen die extra ondersteuningsbehoefte hebben op verzoek van de 

GGD extra dagdelen Ve-aanbod krijgen. Peuters op niet-Vve locaties kunnen zodoende 2 dagdelen extra 

krijgen en komen hiermee op 4 dagdelen aanbod per week. Vanaf november 2019 hebben ook peuters op 

Vve-locaties een indicering van de GGD nodig om extra uren Ve-aanbod te kunnen krijgen. Reguliere 

peuters die voor november 2019 al extra Ve-aanbod kregen op een Vve-locatie, vallen in de 

overgangsregeling en behouden tot hun 4e jaar dit extra aanbod. 

 

In 2020 waren er maandelijks gemiddeld 38 Vve-geïndiceerde peuters met extra dagdelen op reguliere 

locatie t.o.v. 27 peuters in 2019 (+41%). 

 

 16 uur Ve-aanbod 

Sinds 2019 hebben 3 locaties – De Graaf, De Kwartiermaker en De Springplank – meegedaan aan de pilot 

voor 16 uur Ve-aanbod.  

Vanaf augustus 2020 is dit voor alle Vve-geïndiceerde peuters vanaf 2,5 jaar gaan gelden. Hierdoor krijgen 

reguliere peuters sinds augustus 2020 standaard 8 uur per week aanbod (voorheen 7 uur) en geïndiceerde 

peuters 16 uur per week. Het Ve aanbod – 16 uur voor geïndiceerde kinderen is per 1 augustus 2020 

succesvol ingevoerd in samenwerking met gemeente en betrokken kinderopvangorganisaties.  

 

Subsidiebeschikkingen en eindafrekening 

Compas verricht financiële diensten voor de kinderopvangorganisaties die peuterarrangementen en Vve 

uitvoeren. Door Compas is een werkwijze ontwikkeld waarbij de subsidie PA en Vve vooraf voor ieder 

kwartaal wordt beschikt aan de kinderopvangorganisaties. In 2020 is op basis van 80% vooraf beschikt en 

per kwartaal achteraf verrekend middels een eindafrekening op basis van de werkelijke bezetting vanuit 

de Peutermonitor.  

In maart 2020 zijn de jaareindafrekeningen van de subsidie PA en Vve 2019 verstuurd en verrekend. 

 

Voor de uitvoering van de Peuterarrangementen werd €2.087.687,00 begroot. Door het gestaag aantal 

dalende kinderen dat en Peuterarrangement bezocht, mede veroorzaakt door de Lockdowns en de 

Corona pandemie is er uiteindelijk een bedrag van € 1.891.645,30 uitgegeven.  
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Bijlage: locaties Vve en schakelbouw ‘s-Hertogenbosch  

  

Vve-locaties  

Noord  

• Kindcentrum De Haren  

• Kindercampus Noord  

• Kindcentrum De Duizendpoot  

• Kindcentrum De Springplank  

• Kindcentrum Sterrenbosch  

  

Oost  

• Kindcentrum Aan de Aa  

• Basisschool Oberon en peuterarrangement Het Zonnelicht  

  

Zuid  

• Kindcentrum De Vlindertuin  

  

West  

• Kindcentrum De Kruisboelijn  

• Basisschool Nour  

• Kindcentrum Westerbreedte  

• Kindcentrum De Kwartiermaker  

• Kindcentrum De Ontdekking  

• Kindcentrum Boschveld  

  

Binnenstad  

• Kindcentrum De Kameleon  

• Kindcentrum De Kameleon-De Graaf  

  

Schakelbouwlocaties  

Noord  

• Kindcentrum De Haren  

• Kindercampus Noord  

• Kindcentrum De Duizendpoot  

• Kindcentrum De Springplank  

• Kindcentrum Sterrenbosch  

  

Oost  

• Kindcentrum Aan de Aa  
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Zuid  

• Kindcentrum De Vlindertuin  

  

West  

• Kindcentrum De Kruisboelijn  

• Basisschool Nour  

• Kindcentrum Westerbreedte  

• Kindcentrum De Kwartiermaker  

• Kindcentrum De Ontdekking  

• Kindcentrum Boschveld  

  

Binnenstad  

• Kindcentrum De Kameleon  

• Kindcentrum De Kameleon-De Graaf  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


