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Voorwoord  

Voor u ligt het verslag van de werkzaamheden van Compas in 2021. Het was het jaar waarin de 

coronapandemie alom aanwezig bleef, we wenden aan het hybride werken en na een zomerpauze, 

nieuwe lockdowns. Scholen en kinderopvangorganisaties spanden zich opnieuw in om 

thuisonderwijs en -activiteiten te organiseren. Collega`s van Compas zetten hun werkzaamheden 

veelal digitaal voort. Thuiswerken bleef het overgrote deel van het jaar de standaard.  

 

Ondanks de voortduring van de coronapandemie, de lockdowns en veranderingen heeft het team van 

Compas samen met het werkveld in 2021, naast de reguliere werkzaamheden, veel kunnen realiseren. De 

uitvoering `16 uur aanbod voor Vve-geïndiceerde peuters’, een wettelijke verplichting met ingang van 1 

augustus 2020, werd een geïmplementeerde aanpak. We troffen voorbereidingen, samen met het 

werkveld, voor de opstart van de Ve-beleidsmedewerker, een wettelijke verplichting. De eerste 

opbrengsten van de Bossche kwaliteitsstandaard (BKS) lieten mooie resultaten zien, en de 

Dreumesarrangementen en Peuterplusgroep werden verdergaand geborgd. Compas leverde opnieuw een 

organisatorische bijdrage tijdens de noodopvang in de schoolvakanties, en de Zomerclub Plus werd ook in 

2021 voortvarend en succesvol met diverse partners neergezet. 

 

 In 2021 presenteerde De Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs (SSPOH) nieuwe beleidslijnen 

voor 2022: Wijkgericht werken, Doorgaande lijn en Kansen voor Kinderen, Niet stapelen maar 

vervangen en Vve-Oab. Het Compas team trof hiervoor voorbereidingen en in de winter van 2021-

2022 werden vacatures uitgezet voor nieuwe programmamanagers. Ook de administratieve 

optimalisering van projecten werd voorbereid. 

 

Het jaarverslag 2021 is inhoudelijk nog opgebouwd volgens 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 over de peuterarrangementen geeft nieuwe informatie over de spreiding van Vve-

geïndiceerde peuters. 

  

Het team van Compas is er in 2021 goed in geslaagd de moeilijkheden van het tweede coronajaar 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.  

 

Voor de laatste keer heb ik als directeur van Compas het voorwoord van dit jaarverslag geschreven. Met 

alle vertrouwen kijk ik naar 2022, waarin Compas een nieuw koers zal gaan varen. 

 

Hannah Vossen  

Directeur   
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1. Over Compas  

 1.1 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.  

  

1.2 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.  

  

1.3 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 2021 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  

Sjoerd Kivit Trainer 

Suzanne de Mol  Administratief medewerker  

  

1.4 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; 
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- Advies: maatwerktrajecten, locatieplannen;  

- 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.  

  

1.5 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, Fontys.  

  

1.6 Deelname aan netwerken en overleggen 

In 2021 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.  

 

1.7 PR en communicatie  

Compas zette in 2021 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 twitter.com/Compasnul13  

- Facebook www.facebook.com/pages/Compasnul13   

- Instagram www.instagram.com/compasnul13/ 

- Linkedin www.linkedin.com/company/compasnul13 

http://www.compasnul13.nl/
https://twitter.com/Compasnul13
https://www.facebook.com/pages/Compasnul13
https://www.instagram.com/compasnul13/
https://www.linkedin.com/company/compasnul13
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- Neuwsbrief: in 2021 verstuurde Compas nieuwsbrieven naar 275 abonnees (beroepskrachten in de 

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

- Brochure en flyers over trainingen en workshops;  

- Digitale nieuwjaarswens 
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2. Gelijke kansen voor ieder kind  

2.1 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. 19); 

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

- Kwaliteitszorg (zie Voortdurende Kwaliteitsverbetering, pag. 24). 

 

2.1.1 Condities  

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

de beleidsmedewerker van de gemeente `s-Hertogenbosch 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).  

 

2.1.2 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  

De doelstelling van dit project is het interprofessioneel leren van professionals tussen voorschool en 

vroegschool 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. Voor het project beschrijven de manager van de kinderopvang en de directeur 

van de basisschool samen hun beoogde doelen in het locatieplan. 

 

Er is sturing op de volgende onderdelen door de coördinerend adviseur en de projectleider: 

• Stimuleren van de doorgaande lijn 0-6. De interne coach legt verbindingen vanuit inhoud tussen 

voor- en vroegschool. 

• De interne coaches hebben een helikopterview. Ze overzien het volledige plaatje van het huidige 

kwaliteitsniveau van de groepen en het niveau waar de organisatie heen moet. Ze kennen de 

route daarnaartoe en zijn in staat om deze op te knippen in stukken die behapbaar zijn voor de 

pedagogisch medewerkers.  

• De interne coaches verbinden werkvloer en management. Ze communiceren de vragen, zorgen 

en knelpunten van de pedagogisch medewerkers met betrekking tot de Vve-kwaliteitsverbetering 

naar de leidinggevenden. En ze communiceren de organisatie- en locatiedoelen naar de 

pedagogisch medewerkers en zorgen voor een duidelijke focus in het werk op de groep.  
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• De interne coaches dienen als vraagbaak. Ze hebben kennis van Vve, het gebruikte programma, 

het kindvolgsysteem, opbrengstgericht werken - of ze maken zich die kennis eigen. Met name op 

het punt van opbrengstgericht werken spelen zij een voortrekkersrol. Verder zijn de interne 

coaches goed in het observeren van kinderen en sterk en handig in het benodigde administreren, 

zoals het bijhouden van het kindvolgsysteem en het maken en evalueren van groepsplannen.  

• De interne coaches dienen als rolmodel. Ze werken op de Vve-groepen op voorbeeldige wijze met 

kinderen en ouders.  

• De interne coaches dienen als inspirator en motivator. Ze laten de pedagogisch medewerkers op 

constructieve wijze naar hun eigen handelen kijken, bijvoorbeeld door modeling. Zij stimuleren de 

pedagogisch medewerkers ook om kritisch te reflecteren op hun eigen handelen. Zij zetten 

benodigde veranderingen in werking, en zorgen dat nieuwe kennis en vaardigheden beklijven. 

Tenslotte draagt hun alerte aanwezigheid eraan bij dat de tot stand gebrachte kwaliteit constant 

blijft. 

 

In 2021 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, Kindcentrum De Duizendpoot 

 

De doelstellingen waarin gewerkt zijn op de verschillende locaties zijn weergegeven in onderstaande 

figuur: 

 
 

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 coaches over de voortgang, 

eventuele knelpunten en de toekomst.  

  

Scholing  

De interne coaches worden gestimuleerd om vanuit het scholingsaanbod van Compas de trainingen 

Coachingsvaardigheden Basis, Coachingsvaardigheden Verdieping en Coachend leidinggeven te 

volgen. Dat heeft 90% van de interne coaches inmiddels gedaan. 

Daarnaast zijn er 3 intervisiemomenten georganiseerd voor de interne coaches.  

4

3

2
4

4
versterken pedagogisch handelen

versterken didactisch handelen

planmatig/ doelgericht werken

verbinding professionals 0-6

doorgaande lijnen 0-6
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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.  

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. 

2021 was voor de interne coach door de pandemie een lastig jaar. Door afwezigheid en ziekte was de 

interne coach niet altijd fysiek aanwezig op een aantal locaties. Soms was het simpelweg ‘overleven’ 

eerste prioriteit.  

 

Vanuit de evaluatie komen onderstaande zaken naar voren als ‘meerwaarde’ van dit project. 

- Er is tijd om de verbinding te zoeken in de aanpak van bijvoorbeeld structuur (dag, opbouw, 

instructie). We kunnen meepraten over andermans keuken en ouders mee concreet 

ondersteunen als hun peuter naar groep 1 gaat. 

- Voor de doorgaande lijn, betere samenwerking opvang en onderwijs, sneller en beter 

afstemmen rondom zaken van kind en of ouders. 

- Verbindende factor, voel me ook vaak een inspirator en motor van de bestaande plannen om 

mensen " aan te zetten"  

- De professionals worden versterk in hun functioneren, de kinderen ervaren een soepele 

overgang naar school en krijgen meer aanbod op maat.  

- Er is meer tijd en aandacht om te besteden aan de ontwikkeling van de medewerkers en dat 

komt de kwaliteit op de groep ten goede. 

- Een goed functionerende pedagogische medewerker en leerkracht maakt het verschil, 

daarom is het goed dat er steeds geobserveerd en gereflecteerd wordt. Daarnaast is het 

goed dat er een doorgaande lijn is. Dit is goed voor de ontwikkeling van kinderen 

- De samenwerking tussen de teams wordt geoptimaliseerd. De lijntjes zijn kort, mede omdat 

ik als interne coach een signalerende rol heb. We gaan met elkaar het gesprek aan en weten 

elkaar te vinden. We maken goede afspraken, er wordt helder en transparant 

gecommuniceerd. Door de inzet van dit project worden de teams dichter bij elkaar gebracht. 

Ik ben ervan overtuigd wanneer deze schakel er niet tussen zit, de teams minder elkaar 

zouden vinden en vraagstukken dus onnodig lang blijven liggen. Ik ben als interne coach een 

centraal aanspreekpunt voor beide teams en heb korte lijntjes met locatiemanager 

kinderopvang én directeur basisschool. Daarnaast ben ik er ook voor de pedagogische 

ondersteuning en begeleiding van individuele collega's op de groep of in de klas. 

 

Twee voorheen Vve-locaties, kindcentrum Noorderlicht en kindcentrum De Kameleon, met lage 

aantallen doelgoepkinderen die het project Interne coach uitvoeren, hebben dit jaar voor het laatst 

met een klein bedrag deelgenomen. Zij ontvangen geen subsidie meer voor dit project.  

 

Samenwerking interne coach en pedagogisch coach per 2022 uit de evaluatie 

- De interne coach komt bij ons vanuit het HBO+ op de groep en een pedagogisch coach 

wordt ingezet vanuit de richtlijnen (diploma's) die door de GGD worden aangegeven. De 

doelen voor coaching komen vanuit de praktijk van de locaties. 

- Ik vervul beide functies en zijn er geen grote verschillen. Bij IC richt ik mij nog meer op de 

samenwerking en afstemming met onderwijs. 
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- Pedagogisch coach voor mij is echt coachen op de groep. Interne coach is de verbinden 

factor in 0-6 

  

Financiën  

Het project Interne coach werd begroot op € 250.000,00. Uiteindelijk werd € 249.556,25 uitgegeven.  

Zie onderstaand schema voor de opbouw van gelden en de verdeling per kindcentra. 

 

Opbouw subsidie Interne coach 

Op basis van gemiddeld aantal geïndiceerde peuters 2020 volgens Peutermonitor  

totaalbedrag 2021: € 250.000,00 

te verdelen in totaal € 250.000 x  60 % = € 150.000,00 

basisbedrag is € 12.000,00 per locatie  

plusbedrag berekend op 40% van € 250.000,00 = 100.000,00 

€ 100.000,00: 247 gemiddeld aantal geïndiceerde kinderen PA 2020 = gemiddeld € 425,00 per kind 

 

Totaal 

Basisbedrag € 150.000,00  

Plusbedrag € 99.556,25  

=  € 249.556,25 

 

  

 

Basisbedrag 

per locatie  

 Gemiddeld 

aantal 

geïndiceerde 

peuters PA 

2020  

Bedrag voor 

aantal peuters 

PA  

Totaalbedrag  

 
Sterrenbosch  €  12.000,00  7  €         2.975,00   €    14.975,00   
Het Rondeel BBS Aan de Aa  €  12.000,00  17  €          7.225,00   €    19.225,00   
De Springplank  €  12.000,00  24  €       10.200,00   €    22.200,00   
De Ontdekking  €  12.000,00  17  €          7.225,00   €    19.225,00   
Noorderlicht   €   3.000,00  5  €           531,25   €     3.531,25  afschaling: 25% 

De Kameleon  €   3.000,00  12  €          1.275,00   €     4.275,00  afschaling: 25% 

De Kameleon BBS De Graaf  €  12.000,00  21  €         8.925,00   €    20.925,00   
Westerbreedte  €  12.000,00  36  €       15.300,00   €    27.300,00   
‘t Boschveld  €  12.000,00  12  €        5.100,00   €    17.100,00   
Kruisboelijn  €  12.000,00  19  €         8.075,00   €    20.075,00   
De Haren BBS Haren Donk 

Reit €  12.000,00  15 €          6.375,00  €    18.375,00   
De Kwartiermaker  €  12.000,00  8  €         3.400,00   €    15.400,00   
De Duizendpoot  €  12.000,00  40  €       17.000,00   €    29.000,00   
De Vlindertuin  €  12.000,00  14  €         5.950,00   €    17.950,00   
           
Totaal  € 150.000,00  247  €       99.556,25   €   249.556,25   
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Project Schakelklas en schakelbouw  

De volgende locaties hebben in 2021 een schakelklas of schakelbouw uitgevoerd: 

KC De Springplank; KC De Duizendpoot; KC De Haren; KC Rondeel; KC Vlindertuin; KC 

Sterrenbosch; KBS De Kameleon (BBS De Graaf); KC Westerbreedte; KC Kruisboelijn; KC 

Kwartiermaker; KC Aan de Oosterplas; KC De Ontdekking; KC ’t Boschveld. 

  

Ook in het jaar 2021 kregen de leerlingen in de schakelklas te maken met diverse 

schoolsluitingsmomenten waardoor kinderen thuisonderwijs kregen. Tijdens intervisie en 

(locatieplan)besprekingen op locatie is met directie, coördinatoren en leerkrachten besproken dat 

doorgang van de taalstimulering met het schakelaanbod van essentieel belang is voor de ontwikkeling van 

de kinderen. Deelname aan de schakelklas kan slechts één keer in de ontwikkelperiode van een kind. Dit 

heeft ertoe geleid dat de schakelkinderen via de maatregel noodopvang aanbod hebben gekregen of een 

extra programma via thuisonderwijs (naast het aanbod van de reguliere groep). Denk hierbij aan 

persoonlijke gesprekken met het kind of een ontwikkelaanbod in de vorm van een digitale bijeenkomst. Na 

elke lockdown is elke schakelklas weer goed opgestart. In toenemende mate zien we echter druk op de 

inzet van de schakelleerkracht vanwege personeelsuitval en/of -tekort op locatie. Scholen worstelen met 

de invulling van regulier onderwijs ten opzichte van de doorgang van de schakelklas.  

 

In 2020 heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden onder de schakelleerkrachten naar de aanpak en de 

effecten in de praktijk. In 2021 is in de vorm van intervisie het gesprek hierover gevoerd. Door de 

uitkomsten van het onderzoek met de professionals te bespreken, zijn er diverse verbeteringen opgepakt 

in de kindcentra; inrichting van de ruimte en plaats van de ruimte in het kindcentrum, kijken naar 

niveauverschillen in de schakelklasgroep, werken met kleine groepen in de schakelklasgroep, urgentie op 

doorgang schakelaanbod (ook bij sluiting) en trots op het behalen van deze ontwikkelresultaten. Meerdere 

leerkrachten zijn 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 professional ziet sneller wat het kind wel of niet begrepen heeft. Kinderen ervaren succes 

waardoor zij in de grote groep meer durven te zeggen. Leerkrachten zijn trots op het behalen van deze 

ontwikkelresultaten. 

 

Tot slot hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de gemeente. De opbrengsten uit het 

evaluatieonderzoek, landelijke criteria voor effectieve schakelklassen en de opbrengt uit de 

metingen op kindniveau zijn uitvoerig besproken. Onder de factoren die cruciaal zijn voor de 

uitvoering van de schakelklas in de gemeente ‘s-Hertogenbosch valt o.a. een minimuminzet van de 

schakelleerkracht. Enige tijd heeft de formatie onder druk gestaan. Voor 2021 heeft dit geleid tot 

een behoud van de formatie voor het schooljaar 2021-2022.  

 

Schakelleerkrachttraining 

In het schooljaar 2020-2021 heeft Compas een schakelleerkrachttraining verzorgd voor een groep 

van 8 leerkrachten. Zij hebben de training als zinvol ervaren en praktisch toepasbaar in de praktijk. 

Door de training zeggen zij meer zicht te hebben op de interventies die ertoe doen in de 

taalontwikkeling van het kind. Van één locatie hebben alle professionals van de schakelbouw de 

training gevolgd (4). Zij gaven aan dat het volgen van de training ook effect heeft gehad op de 

basisgroep en de inhoudelijke afstemming met elkaar. 
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Maatwerkbegeleiding en begeleidingspartners  

In het jaar 2021 zijn de contacten met de externe begeleidingspartners door de locaties zelf 

onderhouden. Meerdere locaties hebben de regie in eigen hand genomen en zelf ontwikkelingen in 

gang gezet. Een aantal begeleidingstrajecten zijn verder over het jaar gespreid vanwege corona en 

het tijdelijk niet op locatie kunnen begeleiden. Er is veel vraag geweest naar begeleiding door 

Compas.  

 

Vooruitblik 2022 

Voor 2022 adviseren we wederom een evaluatieonderzoek in te zetten. Tegelijkertijd is het, met het 

toenemende lerarentekort, belangrijk om scherp te blijven op de inzet van het aantal kinduren door een 

opgeleide schakelleerkracht. Mogelijk wordt dit een bespreekpunt met directies van de kindcentra en/of 

de gemeente en moeten we samen op zoek naar alternatieven.  

 

Logopedie schakelklassen 

Doelstelling 

Ankie van Eerd en Els van de Wijdeven zijn als logopedisten van Compas verbonden aan de 

schakelklassen voor respectievelijk 24 en 16 uur per week. Els werkt volledig voor de schakelklassen en 

Ankie verricht ook taken voor de Vliegende Brigade. Beiden verzorgen activiteiten voor de schakelklassen 

op ieder 7 locaties. De logopedisten voeren een objectieve 0-meting en objectieve 1-meting uit om de 

voortgang in ontwikkeling van de schakelkinderen te monitoren (screening). Deze screening geeft een 

differentiaal diagnose tussen taalachterstanden en andere problematieken. De 1-meting geeft inzicht in 

de ontwikkeling van de leerlingen op taalgebied en in welke interventies na de schakelbouw voortgezet 

dienen te worden (groep 3). Via ouderbijeenkomsten zorgen de logopedisten voor verbinding van de 

taalontwikkeling in de schakelklas en in de thuissituatie. 

 

De 0-meting 

Het was in 2021 in aanloop naar de 0-meting een uitdaging om met alle coronamaatregelen rekening te 

houden. Er is geïnvesteerd in het coronaproof maken van de screening. In de periode maart-juli 2021 is de 

0-meting afgenomen bij 207 leerlingen. 150 kinderen kregen een positief advies voor deelname aan de 

schakelklas. Het absolute aantal kinderen dat deelneemt aan de schakelklassen blijft al enkele jaren 

stabiel. 
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Weergave van absolute aantallen aangemelde en geplaatste leerlingen voor schakelklas per schooljaar. 

N.B. Het aantal aangemelde leerlingen voor schooljaar 2016-2017 is niet bekend omdat de screening destijds is uitgevoerd door de logopedisten 

van de GGD. 

 

Er waren 2 locaties waarbij 2 schakelklassen geformeerd werden vanwege het hoge aantal leerlingen dat 

deelnam. Bij 1 locatie is geen schakelklas geformeerd, omdat er te weinig leerlingen in aanmerking 

kwamen. In totaal zijn er op 13 locaties 15 klassen geformeerd. 

 

De 1-meting 

De 1-meting vond plaats in de periode mei-juli 2021. Er zijn 123 leerlingen gescreend met de 1-meting. 

Opvallend aan de uitslagen is: 

- Er is veel ingezet op het verbeteren van het taalbegrip. Hierop is de ontwikkeling sterker dan in 

andere jaren. De kinderen kwamen van een lager startniveau bij de 0-meting dan andere jaren en 

behaalden bij de 1-meting een vergelijkbare score met andere jaren. 

- Op het gebied van de auditieve functies wordt een minder sterke ontwikkeling gezien ten 

opzichte van eerdere jaren. Dat kan te wijten zijn aan minder fysiek aanbod. 

- De ontwikkeling op woordenschat is vergelijkbaar met de gemiddelde ontwikkeling van 

voorgaande jaren. Dat is heel goed gezien de uitdagingen die er waren met de sluiting van de 

scholen in de coronalockdown. De gemiddelde score op de 1-meting is iets lager dan voorgaande 

jaren.  

 

Vragenlijsten positieve gezondheid 

Aan het begin en aan het eind van het schooljaar is aan de ouders en aan de leerkrachten gevraagd een 

vragenlijst in te vullen op het gebied van positieve gezondheid. Ouders beoordelen de thuissituatie en de 

leerkrachten de schoolsituatie. Middels deze lijsten wordt inzicht gekregen in hoe de leerlingen groeien 

op gebied van welbevinden, zelfvertrouwen en mee kunnen doen in de maatschappij gerelateerd aan de 

taalproblemen die de kinderen ondervinden. Er wordt een cijfer gegeven op een aantal aspecten tussen 0 

en 10. Enkele voorzichtige conclusies zijn dat kinderen een grote groei doormaken op gebied van het 

kunnen uiten van gevoelens en gedachten, zowel thuis als op school. Ook het kunnen meedoen met 

leeftijdgenootjes en in de thuissituatie gaat beter. Ouders én leerkrachten geven ook aan dat ze zich 

minder zorgen maken over de toekomst van de meeste kinderen die hebben deelgenomen aan de 

schakelklassen. 

 

De ouderbijeenkomsten 

Met de vele, wisselende coronamaatregelen was het erg lastig om de ouderbijeenkomsten regulier te 

laten plaatsvinden. Er is, samen met de locaties, steeds gezocht naar mogelijkheden om de informatie 

met betrekking tot taalstimulering thuis goed met de ouders te kunnen delen. Ouders mochten meestal 

niet fysiek in het schoolgebouw komen, soms waren ouders zelf bang om naar school te komen. 

De uitgevoerde scenario’s zijn: 

- Fysiek op locatie met de hele groep ouders in een zeer grote ruimte; 

- Fysiek op locatie met kleinere groepjes ouders. Dezelfde bijeenkomst werd in compactere vorm 

meerdere keren gegeven; 

- Gesprekken met ouders individueel fysiek op locatie; 

- Gesprekken met ouders individueel online. 

De volgende onderwerpen kwamen aan bod in de ouderbijeenkomsten: 
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1. Inhoud en doelen van de schakelklas; 

2. VAT-principes: Volgen-Aanpassen-Toevoegen; 

3. Luisteren, horen en begrijpen van taal; 

4. Woordenschat en communicatie; 

5. Meertaligheid. 

In totaal is gemiddeld 87 % van de ouders geïnformeerd tijdens oudercontactmomenten. De opkomst 

varieerde tussen 57 tot 100%, waarbij de 100% werd bereikt bij de locaties waar individuele gesprekken 

zijn gevoerd. 100% kwantiteit is hier geen 100% kwaliteit; hier mist duidelijk de interactie met andere 

ouders en is het aantal contacten minder. Continuïteit bij het geven van gedoseerde informatie is 

belangrijk. De effectiviteit van de informatie is moeilijk te bepalen zonder mogelijkheid tot 

terugkoppeling. 

Ook de ouder-kind-activiteit kon vaak niet doorgaan vanwege de maatregelen. Hierdoor kon het 

modellen van en feedback geven op taalleerstrategieën aan de ouders niet gegeven worden. Dit is een 

belangrijk onderdeel van de ouderbijeenkomsten en wordt door de ouders en kinderen ook als erg 

plezierig en zinvol ervaren. 

 

De monitoring 

In december 2021 werd de monitoring gehouden. De logopedisten van Compas spraken met de 

schakelleerkracht en ib’er de individuele leerlingen. Er is gekeken naar de individuele doelen en de 

ontwikkeling daarvan. Waar nodig is advies gegeven. Het is een mooi ijkpunt halverwege het schooljaar 

om de ontwikkeling weer even scherp te zetten. Belangrijke aandachtspunten van de locaties zijn 

besproken met de betreffende coördinerend adviseurs van Compas. 

 

Financiën  

Voor schakelklas en schakelbouw was € 75.000,00 begroot. De uitgaven bedroegen € 73.780,65. De 

middelen werden ingezet voor maatwerktrajecten op de locaties en coördinatie.  

 

Project Zomerclub Plus 2021  

Door de sluiting van de scholentijdens de coronapandemie 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 21-22 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 

• BBS de Kruiskamp, locatie Westerbreedte 

• BBS de Haren, Donk en Reit, locatie De Haren 

• BBS aan de Aa, locatie basisschool Rondeel 

• BBS de Graaf, locatie KBS de Kameleon 

 

Wijkgerichte deelname 
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KC Het Boschveld; KC De Duizendpoot; KC De Haren; KC De Kwartiermaker; KC De Kruisboelijn; KC 

Westerbreedte; KC De Kameleon; KBS De Kameleon (BBS De Graaf); KC De Ontdekking; KC `t 

Rondeel; Het Sprookjesbos, KC De Vlindertuin; KC Het Palet; KC De Springplank; L.W. 

Beekmanschool; KC Aan de Oosterplas; in totaal 16 locaties 

 

Uitvoering 

Het project werd uitgevoerd tijdens week 30, 31, 32, 33 van de zomervakantie in 2021 op dinsdag, 

woensdag en donderdag van 09.00 tot 14.00 uur. 

 

Aantallen 

 
Op basis van de locatie evaluaties, evaluaties van ouders, de aanvullende reacties vanuit de deelnemende 

kindcentra en scholen tezamen met de evaluatie door de kerngroep 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; 

• Betere start van het schooljaar; 

• Taalontwikkeling van de kinderen is vooruitgegaan door een rijk taalaanbod. Kleine groepen met 

3 volwassenen;  

• Algehele ontwikkelingsgroei van de kleutergroep; 

• Een boost voor de sociaal emotionele ontwikkeling: het omgaan met elkaar, hulp vragen, 

conflicten oplossen, groepsvorming, aangaan van nieuwe relaties. Kinderen vanuit verschillende 

locaties in één groep, samen spelen werken en leren ging vloeiend, alsof ze elkaar allemaal al 

jaren kenden. 

 

Er is dit jaar meer tijd genomen om het project te realiseren. Hierdoor konden we de structuren en het 

curriculum weloverwogen en gedegen neerzetten en (door)ontwikkelen.  

In deze doorontwikkeling hebben we bewuste keuzes gemaakt in; het faciliteren van de uren voor de 

coördinatoren en de medewerkers kijkend naar de voorbereiding; de samenwerking met de directeuren 

en ib’ers van de kindcentra/ scholen; achterwacht vanuit Farent, de GGD kijkend naar corona op de 

achtergrond aanwezig en een stroomschema hoe te handelen bij calamiteiten. Door de ruimere 

tijdspanne werden organisatorische zaken in soms wat te strakke constructen gegoten, waardoor 

medewerkers minder vrijheid hebben gevoeld om naar eigen inzicht, kennis en kunde te acteren tijdens 

de uitvoeringsweken. Balans is in deze een wenselijke, zeker als je de kwaliteit van de Zomerclub wilt 

borgen en versterken. 

Vooruitkijkend naar 2022 is het goed om bovengenoemde punten mee te nemen. 
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Complimenten voor de intrinsiek gemotiveerde professionals, zij maakten dit project tezamen met het 

stevige fundament dat de participerende organisaties geboden hebben tot een succesvol initiatief! 

Op naar de Zomerclub 2022! 

 

Project Dreumesarrangementen  

Met de dreumesarrangementen 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 dreumesarrangementen zijn voor deze kinderen de 

voorloper op de peuterarrangementen. Kinderen die in aanmerking komen voor deelname aan een 

dreumesarrangement worden door de jeugdverpleegkundige in de wijk gesignaleerd op basis van de 

(sociale) leefomstandigheden en de thuissituatie van het kind. In het dreumesarrangement zijn 

pedagogisch medewerkers werkzaam met een hoge educatieve kwaliteit in leidster-kind interactie en 

pedagogische sensitiviteit.  

 

De dreumesarrangementen bevonden zich in 2021 in ’s-Hertogenbosch in de kindcentra:  

1. De Springplank (wijk noord) 

2. De Duizendpoot (wijk noord) 

3. Westerbreedte (wijk west)  

4. Aan de Aa (wijk oost) 

In 2021 is er één nieuwe locatie bijgekomen: kindcentrum Aan de Aa. De projectcoördinatie van de 

dreumesarrangementen heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de locatiemanagers van de 

dreumesarrangementen. De projectleider heeft als taak de toeleiding, het bereik en de kwaliteit van de 

dreumesgroepen te stimuleren en te borgen. Hiervoor zijn in 2021 een aantal initiatieven genomen, 

waarvan we de belangrijkste onderdelen op een rij zetten: 

- Er is een dialoog gevoerd met de vier locatiecoördinatoren/-managers 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; 

- Er is geobserveerd in de groepen van de dreumesarrangementen en een relatie opgebouwd met 

de pedagogisch medewerkers die hier werkzaam zijn; 

- De contacten met de (nieuwe) coördinator Vve bij de GGD zijn geïntensiveerd en er is gezamenlijk 

gereflecteerd op het aantal potentiële dreumesen in de gemeente en de spreiding van de 

dreumesarrangementen over de wijken; 

- Het proces van toeleiding in de samenwerking tussen de jeugdverpleegkundigen van de GGD en 

de locatiecöordinatoren van de dreumesgroepen is versterkt, met als doel een zo hoog mogelijk 

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

- De toeleiding en het bereik van locatie De Duizendpoot zijn versterkt in afstemming tussen de 

locatie en de jeugdverpleegkundige van de GGD. Concrete afspraken zijn gemaakt om het aantal 

dreumesen nauw te volgen en te blijven monitoren of het dreumesarrangement onderhevig is aan 

een populatieverandering in de wijk en de gevolgen daarvan voor de bezettingsgraad; 

- Er is een projectkader 2022 opgesteld zodat wederzijdse verwachtingen transparant 

gecommuniceerd worden en organisaties elkaar professioneel aan kunnen spreken; 

- Er heeft intervisie plaatsgevonden met de pedagogisch medewerkers van de dreumesgroepen en 

scholing in de vorm van een webinar ‘De dreumes’ van het Jonge kindcentrum / HetJkc; 
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- Compas heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs op 17 juni 2021 een presentatie 

verzorgd over de dreumesarrangementen in ’s-Hertogenbosch. 

 

Bereik dreumesen in 2021 

In 2021 was de deelname van het aantal dreumesen aan de dreumesarrangementen als volgt: 

 Bezetting aantal dreumesen op peildatum  

 01-01-2021 01-04-2021 01-07-2021 01-10-2021 

Locatie A 8 8 10 10 

Locatie B 7 4 6 6 

Locatie C 1 (zie 2020) 6 8 7 

Locatie D 0 3 7 10 

Totaal aantal 

dreumesen 

16 21 31 33 

 

Financiën 

Er werd een bedrag van € 72.000,00 begroot. De uitgaven bedroegen € 68.067,20. De onderbesteding 

ontstond doordat 1 locatie niet in de mogelijkheid was op tijd te starten vanwege de coronapandemie.  

 

Project PeuterPlus (pilot) 

De PeuterPlusgroep is bedoeld voor kinderen die nu niet goed tot ontwikkeling komen op een (Vve-

)peuterarrangement. Na beoordeling van de jeugdverpleegkundige kunnen deze kinderen worden 

geplaatst in de PeuterPlusgroep. Ouders worden actief betrokken bij het aanbod aan het kind in de 

PeuterPlusgroep, zodat stappen die op de groep gemaakt worden ook thuis doorgezet kunnen worden. 

De PeuterPlusgroep draagt bij aan het vroegtijdiger signaleren en het gerichte aanbod geeft de juiste 

ondersteuning aan het kind, waardoor het beter tot ontwikkeling komt en goed voorbereid kan 

doorstromen naar de basisschool.  

Aanleiding pilotaanvraag 

De aanleiding voor de pilotaanvraag is als volgt gedefinieerd: het werk van pedagogisch medewerkers op 

locaties met hoge aantallen doelgroepkinderen vraagt meer en andere expertise van pedagogisch 

medewerkers dan op locaties met een laag percentage doelgroepkinderen. Tegelijkertijd is de 

groepsgrootte binnen de reguliere kinderopvang niet afgestemd op de begeleiding van (meerdere) 

kinderen die een grote zorg- of opvoedingsvraag hebben. De groep is te groot voor deze kinderen om 

optimaal tot ontwikkeling te komen. Kinderen die meer aandacht nodig hebben zijn vaak niet gebaat bij 

veel andere kinderen, geluiden en prikkels. Veiligheid en nabijheid is een vereiste voor het kind om 

optimaal tot ontwikkeling te komen en tegelijkertijd ook voor de volledige groep wanneer er meer 

kinderen met een grote ondersteunings- of opvoedvraag in de groep zijn. Door een lagere leidster-

kindratio en gerichte ondersteuning van de pedagogisch medewerkers, zijn zij beter in staat deze 

kinderen en hun ouders in de PeuterPlus groep te begeleiden om te voorkomen dat 

ontwikkelingsproblemen blijven bestaan of verergeren. Een optimale uitstroom naar het basisonderwijs 

blijft hiermee in beeld. Tegelijkertijd raakt het niet kunnen voldoen aan het adequaat en frequent 

interveniëren in de ontwikkeling van meerdere kinderen aan het welbevinden van professionals.  

 

Doelstelling 



  

18  

Doel van de PeuterPlusgroep is een optimale ontwikkeling voor kinderen die onvoldoende tot hun recht 

komen (stagnatie of achteruitgang in de ontwikkeling) in een regulier (Vve-)peuterarrangement. De 

verwachting is dat door middel van minder externe prikkels, meer aandacht en de juiste ondersteuning 

(basiszorg aangevuld met extra zorg) deze kinderen zich in een PeuterPlus groep wel verder kunnen 

ontwikkelen. Uitgangspunt bij elke kindplaatsing is uitstroom naar het regulier onderwijs. 

 

Doelgroep  

De doelgroep voor de PeuterPlusgroep zijn kinderen in de leeftijd van doorgaans 2,3 tot 4 jaar. Deze 

kinderen verkeren in een kwetsbare positie gezien hun ontwikkeling, waardoor zij in een regulier (Vve-

)peuterarrangement onvoldoende tot ontwikkeling komen. Hierbij spelen onderstaande kenmerken een 

rol in de bepaling van de doelgroep: 

- Het kind heeft een specifieke ondersteuningsvraag op sociaal emotioneel of cognitief gebied die 

zich niet voldoende positief ontwikkelt in een regulier (Vve-)peuterarrangement. 

- Het kind laat aantoonbaar stagnatie (meer dan 8 weken) in de ontwikkeling zien, ook na 

ondersteuning in de basiszorg die plaats heeft gevonden in het (Vve-)peuterarrangement. 

- Het kind heeft potentie tot verdergaande ontwikkeling dat beschreven wordt in een persoonlijk 

handelingsplan (basiszorg aangevuld met extra zorg).  

- Het kind laat leerbaarheid in een kleine groep zien, zoals in de PeuterPlus, waardoor uitstroom 

naar het regulier basisonderwijs met deelname aan de PeuterPlus optioneel is.  

 

In de PeuterPlus gaat het dus om kinderen die binnen de regulier basisondersteuning vallen, eventueel 

aangevuld met extra zorg. Er is voor deze doelgroep geen sprake van gespecialiseerde zorg omdat het 

arrangement PeuterPlus daar niet op ingericht is. 

 

Deelname aantal peuters 

Op de peildata 1 oktober 2021 en 1 januari 2022 zien we PeuterPlus groepen die nagenoeg volledig bezet 

zijn met een leidster-kindratio van 1 pedagogisch medewerker per 4 kinderen: 

  Aantal peuters op 1-10-‘21 Aantal peuters op 1-1-‘22 

Kindcentrum Westerbreedte 

(2PM) 

5 7 

Kindcentrum De Duizendpoot 

(2PM) 

7 7 

BBS De Graaf (1 PM) Geen deelname 4 

Kindcentrum De Haren (2PM) 8 7 

 

Stedelijke projectgroep en rol Compas 

De stedelijke projectgroep is in juni 2021 gevormd door een vertegenwoordiging van de deelnemende 

kinderopvangorganisaties Kanteel Kinderopvang en Het Sprookjesbos. Zij zijn in het proces ondersteund 

door een projectcoördinator van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ook Cello is in deze periode van de pilot 

aangesloten om te onderzoeken of en in welke vorm meer specifieke kennis over de begeleiding bij leer- 

en ontwikkelingsproblemen in de PeuterPlus een plaats kan krijgen. Tegelijkertijd is bij één van de eerste 

oriënterende gesprekken de GGD betrokken geweest. In het najaar van 2021 is Compas betrokken 

geraakt bij de stedelijke werkgroep. Vanwege het wegvallen van de projectcoördinator bij de gemeente 

’s-Hertogenbosch is de coördinatie van de pilot PeuterPlus eind november overgedragen aan Compas. In 

de tussenliggende periode bleek de PeuterPlusgroep bij Het Sprookjesbos in uitvoering niet mogelijk en is 
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de uitvoering van het arrangement overgedragen aan kindcentrum De Duizendpoot onder leiding van 

Kanteel Kinderopvang. Omdat de samenwerking tussen de kinderopvang met de inzet van 

gespecialiseerde kennis vanuit Cello geen uitvoerbare vorm bleek, is Cello na december niet meer actief 

deelnemer aan de projectgroep geweest maar wel als kennisvraagbaak beschikbaar gebleven. Ook de 

beleidsambtenaar van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft geen actieve rol meer in de projectgroep, 

maar volgt het proces via de projectcoördinator van Compas. 

Vanaf januari 2022 bestaat de stedelijke werkgroep dan ook uit een projectcoördinator van Compas en 

drie uitvoerende managers van de PeuterPlusgroepen van Kanteel Kinderopvang. Indien nodig wordt op 

afroep de gemeente of Cello betrokken bij het proces. 

 

Monitoring in 2022 

In september 2021 is de pilot PeuterPlus op drie locaties van start gegaan. Om zicht te krijgen op de 

effecten van de PeuterPlus worden periodiek vragenlijsten afgenomen in 2022. Dit vindt geanonimiseerd 

plaats op het niveau van de kinderen en op het niveau van de pedagogisch medewerkers in januari, juli en 

december 2022. In het jaarverslag 2022 worden deze opgenomen.  

 

2.1.3 Ouders  

In het eerste kwartaal van 2021 hebben we binnen Compas vooral nagedacht over een goede invulling van 

het project Samenwerken met ouders. Het is duidelijk dat we ouders meer zouden moeten betrekken, 

maar wat willen we dan? Moeten we op locatie aan het werk gaan, per wijk gaan kijken, naar externe 

ondersteuning kijken of is er iets anders nodig? Deze vragen zijn ook met een aantal deelnemers van de 

intervisiegroepen besproken.  

We hebben gekozen voor een klein onderwerp, namelijk het stimuleren van de taalontwikkeling thuis 

omdat dit een proces is om aan te pakken en niet met één of twee keer bespreken is verbeterd. Er moeten 

meer acties door de locatie worden uitgezet. 

 

In 2021 hebben we een extra impuls uitgezet om met de 14 Vve-locaties te kijken naar kansen voor 

het stimuleren van taalaanbod thuis zodat het kind niet alleen op locatie taal aangeboden krijgt 

maar ouders thuis ook spelenderwijs de taal kunnen stimuleren. 

 

Elke Vve-locatie heeft een basisbedrag van € 1.200,00 gekregen en daar bovenop € 6,00 per kind op 

de peuterarrangementgroep en de basisschoolgroep 1 en 2. Gemiddeld kwamen de kindcentra uit 

tussen de € 1500 - € 2400,00. De hoogte van het bedrag werd bepaald door het aantal kinderen per 

locatie. 

De volgende locaties hebben gebruik gemaakt van de impulsgelden: 

- KC Boschveld (pa en po); 

- KC Kwartiermaker (po); 

- KC Aan de Aa (pa en po); 

- KC De Haren (pa en po); 

- KC De Duizendpoot (pa en po); 

- KC Vlindertuin (pa); 

- KC Westerbreedte (pa en po); 

- KC Ontdekking (pa en po); 

- KC Aan de Oosterplas (po); 

- KC Sterrenbosch (ko). 
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De overige locaties hebben niet deelgenomen omdat zij geen personeel hadden die dit project 

konden gaan uitvoeren of omdat dit doel geen prioriteit had voor het kindcentrum. Omdat deze 

locaties hebben aangegeven dat zij volgend jaar graag wel mee zouden willen doen, krijgen ze 

daartoe in 2022 opnieuw de kans.  

 

Uitvoering  

Op locatie zijn de Vve-coördinatoren gaan kijken naar de populatie. Uitgangspunt was: wat zou 

werken bij deze ouders, hoe zorgen we dat het voor hen betekenisvol en uitvoerbaar is. Er is 

gekeken naar successen in de lockdownperiode om deze verder toe te passen of te verdiepen. Men 

is het plan gaan beschrijven in het locatieplan en gestart met de stappen die ondernomen moesten 

worden. 

Alle locaties hebben in april een gesprek gevoerd met de projectleider vanuit Compas, Rietje Voorn, 

om door te nemen wat de bedoeling was en waar de wensen voor 2021 lagen. De locaties zijn in mei-

juni 2021 aan de slag gegaan met plannen maken voor de inzet van dit budget. Van augustus tot en 

met december 2021 zijn de activiteiten met en voor ouders uitgevoerd. 

In 2021 hebben de deelnemende Vve-coördinatoren twee keer meegedaan aan intervisie. Men heeft 

successen uitgewisseld maar ook de knelpunten werden gedeeld. De volgende activiteiten werden 

uitgevoerd en gedeeld met elkaar: 

• Muziekintje: spelenderwijs ouders middels liedjes en versjes de taal laten stimuleren. 

Bijeenkomsten met kind en ouder. Liedjes werden meegegeven. 

• Speeltassen passend bij het thema met speelmateriaal en bijhorend een bijeenkomst op 

uitleg te geven.  

• Verteltassen voor thuis werden met ouders gemaakt. 

• Bijeenkomsten over taalstimulering werden georganiseerd met de logopedisten van 

Compas. 

• Boekjes werden interactief voorgelezen voor ouders en het boekje mocht dan mee naar 

huis. 

• Materiaal werd gekocht, uitgelegd en voorgespeeld en via een uitleensysteem aan ouders 

meegegeven. 

 

Helaas konden de activiteiten in december vanwege de nieuwe lockdown niet doorgaan, maar alle 

locaties hebben dit in januari en februari 2022 opgepakt en afgerond. 

De deelnemers waren enthousiast over Muziekintje. Ook de ouderbijeenkomsten over 

taalstimulering werd als plezierig en goed ervaren. Ouders zijn blij met het materiaal en gaan ook 

met het kind aan de slag, is het algemene gevoel. Men is meer betrokken en ziet en ervaart dat 

taalstimulering in kleine dingen zit. 

 

Plannen voor kalenderjaar 2022  

- De locaties hopen dat er weer budget komt voor 2022.  

- Het streven is om in 2022 alle Vve-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’; 

- Inventarisatie naar de behoefte aan een teambijeenkomsten over armoede in het gezin;  
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- Training ‘Communiceren met ouders is fijn’ en ‘Armoede in beeld’ uitzetten in aanbod en 

uitvoeren;  

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

‘Laagtaalvaardige ouders’ verder in ‘s-Hertogenbosch uitgezet kunnen worden;  

 

Financiën 

Er werd € 50.000,00 begroot en € 37.541,10 uitgegeven. Een aantal locaties heeft om diverse 

redenen de beslissing genomen om niet mee te doen met het project waardoor het geld niet volledig 

is ingezet. 

 

2.1.4 Ontwikkeling, begeleiding en zorg    

De Vliegende Brigade  

Het doel van de Vliegende Brigade is vroegtijdige en laagdrempelige signalering van 

ontwikkelingsproblematiek op alle voorschoolse voorzieningen in de gemeente. Het is de bedoeling dat 

het handelingsrepertoire van de pedagogisch medewerker wordt vergroot, daarom wordt de Vliegende 

Brigade ingezet op de werkvloer. Er is een goede samenwerking tussen diverse organisaties (o.a. GGD, 

Cello, Kentalis, IVH), ouders en kindcentra.  
 

Ankie van Eerd verzorgt vanuit Compas de logopedische vragen binnen de Vliegende Brigade. Zij wordt 

als specialist ingezet bij vragen over spraak-taalontwikkeling. Na observatie in de groep vinden er 

adviesgesprekken plaats met alle betrokkenen: ouders, pedagogisch medewerker, jeugdverpleegkundige 

en eventueel andere disciplines. Ankie kan als back-up een beroep doen op een logopediste van Kentalis. 

In 2021 zijn er 28 casussen geweest waarbij Ankie betrokken is geweest. De logopediste van Kentalis 

heeft 2 casussen verzorgd en afgerond. Dit is veel minder dan voorgaande jaren. De coronalockdowns 

hebben hier waarschijnlijk een rol in gespeeld.  

De meerderheid van de casussen betrof een vraag over zorgen over taalontwikkeling, vaak ook in 

combinatie met gedragsproblematiek. Ook vragen over spraak en gehoor zijn gesteld. 

De inzet aan uren varieert enorm. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden van ouders, 

pedagogisch medewerkers en jeugdverpleegkundigen. In totaal is aan casuïstiek 127 uur besteed.  

Bij de evaluatie van de casussen blijkt dat pedagogisch medewerkers de inzet van Ankie waarderen met 

‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’. De goede communicatie en het snelle schakelen worden genoemd. Ook het 

kritisch meedenken en de laagdrempelige inzet worden als positief ervaren. 

 

Er is 4 tot 5 keer per jaar een overleg met contactpersonen van SWV de Meierij PO en de specialisten 

vanuit de verschillende organisaties. Hier worden casuïstiek en zaken besproken van organisatorische 

aard. 

 

In deze rol is het onderhouden van goede contacten met de logopediepraktijken in de gemeente erg 

belangrijk. Er is contact over casussen, maar er wordt ook 1 keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd 

waarin praktijken en logopedisten van Compas elkaar spreken over zaken die hen allen aangaan. 

 

Vanuit de Vliegende Brigade wordt regelmatig samengewerkt met Integrale Vroeghulp (IVH). Ankie 

neemt sinds september 2021 deel aan het multidisciplinair overleg (MDO) van IVH, waarbij zij met haar 
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expertise een bijdrage levert aan logopedische vraagstukken. Het is de bedoeling dat zij 6-7 keer per jaar 

deelneemt aan het MDO. 

 

Hannah Vossen was tot april 2022 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 in de voorschool 

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 € 50.140,42 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 € 135.000.  

 

SNELtest voor taal  

De doelstelling is dat de SNELtest voor taal op alle voorschoolse voorzieningen adequaat wordt ingezet 

en opgevolgd. De SNELtest biedt ondersteuning aan professionals die werkzaam zijn in de JGZ en voor 

hen in de verschillende vormen van voorschool en onderwijsinstellingen om het jonge kind met een 

vermoeden van TOS vroegtijdig te herkennen. Deze vroege signalering ondersteunt een tijdige verwijzing 

naar de juiste diagnostiek, waardoor de juiste interventies ingezet kunnen worden. Het doel van de 

interventies is dan ook gericht op het (communicatief) functioneren in het dagelijks leven in het nu en in 

de toekomst. 

De SNELtest komt beschikbaar als de ELS; dit is een gevalideerd instrument voor de opsporing van de 

kinderen met een risico op taalstoornissen. Het is een laagdrempelig instrument, dat snel afgenomen kan 

worden. Er volgt direct een uitslag van ‘pluis’ of ‘niet-pluis’. Het instrument is geschikt voor kinderen van 1 

tot 6 jaar. De vragenlijst kan meerdere keren worden afgenomen en zo kan de ontwikkeling goed worden 

gemonitord. Bij een uitval op de ELS dient er een verdere diagnostiek plaats te vinden door een 

logopedist. 

Vanwege verloop in managers en pedagogisch medewerkers wordt nog niet op alle locaties gewerkt met 

de SNEL. Ankie van Eerd gaat als projectbegeleider, vanuit Compas, de SNEL\ELS opnieuw uitzetten 

binnen de gemeente. In 2021 is hiermee een start gemaakt. Er is contact met de GGD, met enkele 

voorschoolse voorzieningen en met andere betrokkenen. Doel is om in 2022 alle voorschoolse 

voorzieningen, de GGD, de logopedisten en het SWV op de hoogte te brengen en te scholen in het 

werken met de SNEL\ELS. 
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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 kinderopvangorganisaties 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.  

 

3.1 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 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  https://www.compasnul13.nl/kindcentrum/. 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.  

  

3.2 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 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 € 78.000,00 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 € 67.104,14.  

  

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

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

Vve, zijn toereikend geschoolde beroepskrachten. Compas biedt professionalisering in de vorm van 

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. In 2021 heeft 

Compas de volgende trainingen en workshops uitgevoerd. Een inhoudelijke beschrijving van de 

trainingen staat in onderstaande link: 

https://www.compasnul13.nl/trainingen/ 

 

 

Startdatum Naam training/workshop Aantal 

deelnemers 

Opmerkingen  

7-1-2021 Communiceren met ouders is fijn 4 online 

13-1-2021 In flow met de BSO / Communiceren met kinderen  6   

19-1-2021 Coachingsvaardigheden basis  6 Op een later 

moment wegens 

corona  

20-1-2021 Uk en Puk  8 online 

26-1-2021 Coachend leidinggeven 9 Op een later 

moment wegens 

corona  

26-1-2021 3 V's  8 online 

3-2-2021 Peuter-kleuterjongens  15 online 

4-2-2021 Faalangst 10 online 

8-2-2021 Het verhaal van je kindcentrum  6 online  

24-2-2021 Niet pratende peuter 10 online 

1-3-2021 Executieve functies 12 online 

3-3-2021 Door uitdaging meer taal 10 online 

8-3-2021 Peuter-kleuterbrein 7 online 

4-3-2021 Deep Democracy 7   

10-3-2021 KIJK verdieping 13 online 

17-3-2021 Omgaan met breinverschillen  10 online 

24-3-2021 Vier Vve Voorjaar 2021 9   

7-4-2021 Meertalige kinderen 11   

7-4-2021 Vier Vve April 2021 8   

18-5-2021 Interactief voorlezen 13   

16-6-2021 Peuter-kleuterjongens  10   

14-9-2021 Coachingsvaardigheden basis  10   

16-9-2021 VVE opfriscursus voor VE-beleidsmedewerker 8   

20-9-2021 Vier Vve 7   

21-9-2021 Van Pinterest naar praktijk voor PO 8   

21-9-2021 Herhalings/verdiepingsbijeenkomst Vier Vve 63   

27-9-2021 Buitenspel jij doet ertoe 13   
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27-9-2021 Van Pinterest naar praktijk voor pedagogisch 

medewerkers 

7   

27-9-2021 Gelijke kansen, gelijke adviezen, advisering VO 7   

28-9-2021 Speelleeromgeving Spelrijk  7   

29-9-2021 Interactief voorlezen 12   

4-10-2021 Faalangst 9   

6-10-2021 In flow in het PO en op de BSO/Omgaan met 

conflicten  

6   

6-10-2021 Het jonge kind en een ontwikkelingsvoorsprong  12   

7-10-2021 Deep Democracy 6   

11-10-2021 Intervisiebijeenkomst Interne coach  8   

12-10-2021 Gelijke kansen, gelijke adviezen, advisering VO 7   

13-10-2021 Krachtig Communiceren Eigenwijze (Incompany)  30   

20-10-2021 Schakelleerkracht  4 aangepast 

aangeboden  

21-10-2021 Executieve functies 8 online 

11-11-2021 Tijdig signaleren van logopedische problemen 9   

17-11-2021 Vier Vve najaar 2021 12   

24-11-2021 Ib’er en het jonge kind 4   

25-11-2021 Spraak- taalontwikkeling gaat dat vanzelf?  8   

  

Door corona en tekort aan personeel binnen kindcentra zijn veel trainingen geannuleerd. Dit had ook 

effect op de grootte van de groepen. Met het in acht nemen van de anderhalve meter nam het 

beschikbaar aantal plekken in de training met 50 tot 75% af. 80% van alle trainingen en workshops wordt 

geëvalueerd met de deelnemers. Gegevens uit deze evaluatie worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering 

van het aanbod en inhoud. 

 

Financiën  

Voor trainingen werd € 90.000,00 begroot en uiteindelijk € 72.461,04 uitgegeven.  
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5. Voortdurende kwaliteitsverbetering  

5.1 Kwaliteitszorg Vve-Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 

Vve-locatieplan: een cyclische ontwikkeling  

Voor het schooljaar 2020-2021 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 en de 

uitvoering van Vve in tijden van corona. Uit de intervisie blijkt dat kwaliteitssturing vanuit het 

locatieplan op diverse manieren wordt opgepakt en al meer sturing heeft gekregen na de 

intervisiebijeenkomst in 2020 en de terugkoppeling in de vorm van een rapportage (zie jaarverslag 

2020).  

 

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 zagen hier in het schooljaar 2020-2021 nog steeds de effecten van. De 

kindcentra hebben wel steeds meer moeite om elkaar inhoudelijk op te blijven zoeken. Door corona 

zijn de locaties meer in zichzelf gekeerd en pakken zij taken op die prioriteit vragen. De inhoudelijke 

afstemming die noodzakelijk is, blijft wel overeind. Ook is er sprake van veel ziekteverzuim hetgeen 

druk uitoefent op het realiseren van het locatieplan. Aankomend jaar zal nog dieper worden 

doorgevraagd op doelgericht werken en de koppeling tussen de diverse projecten. Tegelijkertijd 

komt de nadruk te liggen op de inzet van de financiën in de vorm van uren en taken.  

 

Werkwijze 2021  

De werkwijze is in 2021 vergelijkbaar aangepakt als voorgaande jaren. Begin van het eerste kwartaal 

in 2021 is de coördinerend adviseur op de locatie geweest voor een gesprek met Vve-coördinatoren 

en de manager en directeur (tussenevaluatie locatieplan 2020-2021). Tijdens dit gesprek werd 

gekeken of de doelstellingen en activiteiten op schema liepen en of er aanpassingen hadden 

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. In het tweede 

kwartaal vonden de evaluatie en vooruitblik voor de doelen en activiteiten voor het nieuwe 

schooljaar plaats, schooljaar 2021-2022. Vanwege de eindigende lockdown hebben deze gesprekken 

weer op locatie kunnen plaatsvinden. Merkbaar was in deze gesprekken dat niet alle voorgenomen 

activiteiten uit het locatieplan hebben kunnen plaats vinden en dat de managementteams nog 

onvoldoende zicht hadden op de plannen voor het nieuwe schooljaar. Er zijn op locatie veel taken 

om op te pakken voor het nieuwe schooljaar, waarop door corona niet is doorgepakt. Daarmee raakt 

de planvorming voor het locatieplan iets naar de achtergrond. Ook de maatwerktrajecten staan 

onder druk doordat scholen ook ruim gebruik kunnen maken van NPO-gelden. In het derde kwartaal 
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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 2021 en op sommige locaties aan het begin 

van het eerste kwartaal van 2022 heeft wederom de tussenevaluatie plaatsgevonden.  

  

De rol van de Vve-coördinator in 2021 en de komst van de Ve-beleidsmedewerker 

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 rol in de kwaliteitszorg van Vve: het monitoren en 

bijsturen van het Vve-locatieplan teneinde 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. In 2021 

is hier dan ook een start mee gemaakt vanwege de komst per januari 2022 van een beleidsmedewerker 

voor Voorschoolse educatie; de Ve-beleidsmedewerker. De rol van de Vve-coördinatoren blijft 

noodzakelijk om het doel: continue kwaliteitsverbetering én samenwerking in de doorgaande lijn te 

behouden. Ook zijn de Vve-coördinatoren een belangrijke spil in de samenwerking rondom de 

locatieplannen met Compas. De Ve-beleidsmedewerker krijgt (wettelijk) een taak in kwaliteitssturing, 

beleidsontwikkeling en implementatie in de vorm van coaching. Dit raakt aan de rol van de Vve-

coördinator. Vanaf 2022 gaan de coördinerend adviseurs dan ook in overleg over wat de betekenis 

hiervan is voor de voorschoolse locaties. In 2022 is er een projectkader waaraan de taak en rol van de Ve-

beleidsmedewerker verder vorm kunnen krijgen op locatie. Mogelijk zullen de taak en de rol van de Ve-

beleidsmedewerker en de Vve-coördinator voorschool bij dezelfde persoon worden belegd. Dit zijn 

locatiespecifieke keuzes die door de coördinerend adviseur van Compas gevolgd en in proces worden 

begeleid.  

 

Netwerkbijeenkomst locatieplan  

De netwerkbijeenkomst zou, op locatie, in maart 2021 plaatsvinden. Vanwege corona is de 

netwerkbijeenkomst via Teams uitgevoerd. Uit de intervisie bleek dat er veel vraagstukken op de 

locaties zijn om de kwaliteit van de Vve overeind te houden en de doorgaande lijn in de 

samenwerking te onderhouden. Prioriteit lag op de inzet van personeel en omgaan met de 

langdurende lockdowns. Dit heeft merkbaar effect gehad op de ontwikkeling en energie voor het 

locatieplan Vve op de locaties.  

 

Deelnemende locaties  

In het schooljaar 2020-2021 zijn de volgende locaties in ‘s-Hertogenbosch in het kader van het 

onderwijsachterstandenbeleid begeleid:  

  

Noord  

Kindcentrum De Haren  
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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  

KBS De Kameleon, locatie de Graaf  

  

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. 

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 € 84.288,76 uitgegeven.  

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

locatieplan werd een bedrag van € 99.500,00 begroot en € 98.245,14 uitgegeven.  

 

5.2 De Bossche Kwaliteitstandaard (BKS) 

De kwaliteit op de peutervoorzieningen in ’s-Hertogenbosch is voldoende tot goed. Dat blijkt uit de 

Bossche Kwaliteitstandaard, de monitor die sinds 2020 de kwaliteit van de peutervoorzieningen monitort 

op 12 kwaliteitsaspecten/kwaliteitseisen. De kinderopvangorganisaties die gesubsidieerde peuterplaatsen 

bieden, voldoen voor 85% aan deze standaard. 

 

Achtergrond 

De 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 2021. Elke kinderopvangorganisatie die gesubsidieerde 

peuterplaatsen biedt, dient te voldoen aan deze kwaliteitsstandaard. Het kader waarbinnen 

gesubsidieerde peuterplaatsen, met en zonder Voorschoolse educatie (Ve), worden aangeboden, is de 
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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 

(of 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 kwaliteitseisen 

In de kindgebonden subsidieregeling1 is de vergoeding voor de realisatie van de Bossche 

kwaliteitsstandaard opgenomen. De Bossche kwaliteitsstandaard bestaat uit 12 kwaliteitseisen. Er is een 

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

 

1. Voldoen aan wet Kinderopvang en wet IKK 

2. Werken met een dagrooster/weekplanning 

3. Inrichting van de ruimte 

4. Een kindvolg- en observatiesysteem 

5. Opleiding pedagogisch medewerkers 

6. Kindbesprekingen met ouders 

7. Kindbesprekingen en interne zorgstructuur 

8. Kindbesprekingen en externe zorgstructuur 

9. Kindoverdracht 

10. Ouderbetrokkenheid 

11. Doorgaande lijn 

12. Kwaliteitszorg 

 

Aanpak | Gesprekscyclus op locatie  

Middels een visitatiecyclus met de inzet van een kijkwijzer 

denkt Compas als betrokken partner mee en ondersteunt zij 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.  

 
1 Subsidievoorwaarden Gemeente `’s-Hertogenbosch 2021 
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De cyclus wordt herhaald totdat alle verbeterpunten zijn gerealiseerd. Compas genereert op basis van de 

kijkwijzers van alle locaties een objectief stedelijk beeld. 

 

Tijdpad 

November 2020 – februari 2021 Start visitatiecyclus locaties 

Februari 2021 – juni 2021  Uitvoeringsperiode 

Juni – september 2021   Follow-up 

Mei – sept 2021    Afronding uitvoeringsperiode 

 

Uitkomsten kijkwijzers BKS, november 2020 t/m februari 2021 | mei 2021 t/m september 2021 

De kijkwijzers van 39 locaties zijn geanonimiseerd opgenomen in dit overzicht. De eerste visitatieronde 

heeft vanwege de coronamaatregelen digitaal plaatsgevonden, de tweede visitatieronde overwegend 

fysiek. Dit heeft invloed gehad op de voortgang van de realisatie, zie conclusies. 

 

Totaalbeeld 

 

           
 

 Afbeelding 1: Totaalbeeld realisatie standaard 

 

Afbeelding 1 laat het percentage van de algehele realisatie van de standaard zien bij de eerste visitatie 

(november 2020) en bij de tweede visitatie (september 2021). Uit de meting kan geconcludeerd worden 

dat er sprake is van geringe groei. Ruim 80% van de kwaliteitseisen is op de locaties gerealiseerd. Kijkend 

naar het ontwikkelpotentieel is er een lichte afname zichtbaar, van 18% naar 15%. 
 

Conclusies 

De BKS is positief ontvangen door het werkveld. Het blijkt een goed middel te zijn om op locatie breder 

tot gesprek te komen. Het biedt locaties de mogelijkheid om gericht te focussen op doorontwikkeling en 

hierin, als proceseigenaar, eigen keuzes te maken en te prioriteren. De visitatiecyclus helpt om deze focus 

vast te houden, tot uitvoering te brengen en te borgen.  

De BKS laat zien dat de kwaliteit op de peutervoorzieningen in ’s-Hertogenbosch voldoende tot goed is. 

De kinderopvangorganisaties die gesubsidieerde peuterplaatsen bieden, voldoen voor 85% aan de 

standaard. 

 

De BKS wordt gecontinueerd in 2022. 
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6. Peuterarrangementen  

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

gesubsidieerde peuterarrangementen. In 2021 zijn de 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 is/zijn en die daardoor 

geen recht heeft/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.  

 

6.1 De Peutermonitor  

Sinds 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 kinderopvang krijgen op deze manier snel inzicht in de bezetting en de hoogte van de 

subsidie.  
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6.2 Aantal peuters en bezettingsverloop  

Het aantal geplaatste peuters op het peuterarrangement is sinds 2018 aanzienlijk teruggelopen als gevolg 

van terugloop van het aantal peuters in de gemeente ’s-Hertogenbosch en tevens door het gunstige 

economische klimaat met teruglopende werkeloosheid, waardoor de vraag naar het peuterarrangement 

is afgenomen ten gunste van de dagopvang. Eind 2021 waren er 714 geplaatste peuters op het 

peuterarrangement (-2% t.o.v. eind 2020). 

 

 
 

Vanaf het 2e kwartaal 2020 heeft ook corona een groot effect gehad, niet alleen op het aantal geplaatste 

peuters maar ook op hoe vaak en hoeveel uur de peuters zijn gekomen. 

 

 
 

Bovenstaande laat zien dat het bereik van peuters op een peuterarrangement tussen 2019 en eind 2021 is 

teruggelopen van 39% naar 33%. In 2021 lijkt dit percentage enigszins te zijn gestabiliseerd. 

 

Het aantal geïndiceerde peuters is gedurende deze periode ook aanzienlijk teruggelopen, van 52% naar 

39%. Dit is mede veroorzaakt door corona(-angst), quarantaines en de lockdowns, waardoor tevens het 

indiceren door de GGD achtergebleven c.q. tijdelijk stilgelegen heeft. In 2021 heeft er door de GGD een 

inhaalslag plaatsgevonden waardoor het aandeel geïndiceerde peuters weer is toegenomen van 34% eind 

2020 naar 39% eind 2021 (zie ook in de onderstaande grafiek). 

 

 

Peuterarrangementen Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

Totaal peuters gemeente Den Bosch 2.334 2.366 2.321 2.257 2.260 2.288 2.206 2.182 2.207 2.255 2.216 2.158

Totaal geplaatste peuters PA 899 882 823 808 816 762 727 727 737 759 684 714

Reguliere peuters PA 434 421 382 367 412 440 476 482 471 472 432 437

Geïndiceerde peuters PA 465 461 441 441 404 322 251 245 266 287 252 277

% Bereik peuters op PA 39% 37% 35% 36% 36% 33% 33% 33% 33% 34% 31% 33%

% Geïndiceerde peuters op PA 52% 52% 54% 55% 50% 42% 35% 34% 36% 38% 37% 39%
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Sinds 2020 is ook het aandeel van geïndiceerde peuters op reguliere locaties toegenomen. 
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6.3 Bereik peuters op het peuterarrangement 

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

peuterarrangement gaan. Het peuterarrangement had in 2021 een bereik van 33% van alle peuters (was 

34% in 2020, is -3%) en lijkt hiermee na een dalende tendens enigszins te stabiliseren.  

Per wijk zijn er grote verschillen afhankelijk van de populatie. In Vinkel en Graafsepoort is het bereik het 

grootst. In 6 wijken is het bereik t.o.v. 2020 toegenomen en in de andere wijken afgenomen. Vooral de 

wijk West is sinds 2019 fors teruggelopen, van 62% in 2019 naar 43% in 2021. 

 

 
 

6.4 Bezetting locaties 

Sinds 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.  

 

6.5 GGD en Vve-indicatie 

Sinds augustus 2019 wordt de kindgebonden Vve-indicatie afgegeven door de GGD. De gewijzigde 

procedure tezamen met de nieuwe doelgroepdefinitie heeft effect op het aantal verzoeken dat in 2019 

door de GGD is afgegeven. Voor een verdere implementatie en monitoring vindt er periodiek afstemming 

plaats met de GGG, wat in 2020 heeft gezorgd voor een bijstelling van de doelgroepdefinitie.  

 

Om voor de toekomst beter zicht te krijgen op het gemeentelijk bereik van doelgroepkinderen en hier 

nog beter op te kunnen sturen, zijn er in 2021 stappen ondernomen om een koppeling te maken tussen de 

Peutermonitor en de GGD. Hierdoor komt er meer zicht op het doelgroepbereik en het totaal bereik van 

het voorschools aanbod binnen de gemeente en in de verschillende wijken. 

 

gem. 2020 gem. 2021 gem. 2021 % bereik PA % 2020

Totaal Binnenstad 12 18 73 25% 14%

Totaal Empel 26 32 88 36% 28%

Totaal Engelen 17 11 70 16% 26%

Totaal Graafsepoort 122 114 195 58% 60%

Totaal Groote Wielen 47 48 289 16% 18%

Totaal Maaspoort 85 63 239 26% 34%

Totaal Muntel/Vliert 29 25 103 25% 26%

Totaal Noord 134 137 300 46% 42%

Totaal Nuland 20 25 59 42% 38%

Totaal Rosmalen Noord 51 43 170 25% 29%

Totaal Rosmalen Zuid 27 18 129 14% 22%

Totaal Vinkel 17 22 32 69% 60%

Totaal West 139 129 300 43% 46%

Totaal Zuidoost 36 35 163 21% 20%

Eindtotaal 759 720 2.209 33% 34%

Gem. Bezetting PA Aantal peuters gemeente 2021
Wijk
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6.6 Vervroegde plaatsingen en extra dagdelen  

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 2021 waren gemiddeld 21 peuters jonger dan 30 maanden op het peuterarrangement t.o.v. 16 peuters 

in 2020. 

 

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. Voor reguliere 

peuters die voor november 2019 al extra Ve-aanbod kregen op een Vve-locatie is een overgangsregeling 

van kracht zodat zij tot hun 4e jaar dit extra aanbod hebben behouden. In 2021 zijn de laatste peuters met 

deze overgangsregeling uitgestroomd.  

 

In 2021 waren er maandelijks gemiddeld 41 Vve-geïndiceerde peuters met extra dagdelen op reguliere 

locatie t.o.v. 38 peuters in 2020 (+8%). 

 

6.7 16 uur Ve-aanbod en flexibilisering 960 uur 

Sinds 2019 hebben 3 locaties – De Graaf, De Kwartiermaker en De Springplank – meegedaan aan de pilot 

voor 16 uur Ve-aanbod. Vanaf augustus 2020 geldt dit wettelijk voor alle Vve-geïndiceerde peuters vanaf 

2,5 jaar. Hierdoor krijgen reguliere peuters sinds augustus 2020 standaard 8 uur per week aanbod 

(voorheen 7 uur) en geïndiceerde peuters 16 uur per week. 

 

Als gevolg van corona zijn in 2020 en 2021 peuters later dan gebruikelijk of helemaal niet ingeschreven, en 

zijn peuters ook onregelmatig gekomen vanwege angst bij ouders en de lockdowns. Om de 

ontwikkelachterstand van de jonge kinderen zoveel mogelijk te verminderen en de ontwikkeling te 

stimuleren, is er ingezet op tijdelijke flexibilisering van de wettelijke 960 uur voor Vve-geïndiceerde 

kinderen. Hierdoor zijn van mei t/m december 2021 een aantal geïndiceerde peuters extra uren (tot max. 

24 uur) naar het peuterarrangement gegaan. De extra uren boven de 16 uur zijn apart bekostigd en niet 

meegenomen in de reguliere subsidievergoeding voor PA en Vve. 

 

6.8 Subsidiebeschikkingen en eindafrekening 

Compas verricht financiële diensten voor de kinderopvangorganisaties die peuterarrangementen en Vve 

uitvoeren. Compas heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij de subsidie PA en Vve vooraf voor ieder 

kwartaal wordt beschikt aan de kinderopvangorganisaties. In 2021 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 februari 2022 zijn de eindafrekeningen van de subsidie PA en Vve 4e kwartaal 2021 verstuurd en 

verrekend, met nog een herberekening voor Kanteel in april 2022. Hiermee is de verrekening van de 

subsidie PA en Vve over 2021 definitief afgesloten. 
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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  

• KBS De Kameleon (BBS 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  

• KBS De Kameleon (BBS De Graaf)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


