Activiteitenplan OAB 2018c
Inleiding
Het activiteitenplan 2018 is gebaseerd op de notitie Onderwijsachterstandenbeleid 20112017 en de door de onderwijsinspectie vastgestelde 13 voorwaarden voor voorschoolse
educatie. Op basis van deze voorwaarden is in dit plan een nauwkeurige uitwerking te
vinden van activiteiten die plaats vinden in 2018. Per activiteit zijn de afspraken
geformuleerd, is(/zijn) de betrokken instelling(en) aangegeven en staan de benodigde
bedragen vermeld. Daarnaast is er een extra activiteit nieuw beleid toegevoegd, omdat
het jaar 2018 wordt gebruikt als overgangsjaar, waarin in samenspraak met het team
Jeugd en de werkgroep OAB een geheel nieuw OAB beleid 2019-2022 wordt opgesteld.

Activiteiten
Nieuw beleid
Interventie

Uitvoering

Planning en kosten

Opstellen nieuw
onderwijsachterstandenbeleid
2019-2022 met als
aandachtspunten:

Gemeente i.s.m. partners

Medio 2018

- VVE aanbod (toeleiding,
bereik, borging en
subsidiering)
- Opbrengsten
- Harmonisatie/opstellen
visie peuterspeelzaalwerk
- Afstemming team
Jeugd/CJG en passend
onderwijs
- Overlegstructuren efficiënt
en effectief
- Het breder bekijken van
OAB dan enkel VVE
- Nieuwe doelgroep definitie
van het rijk
- Evaluatie OAB 2011-2017

Pijler 1: Doelgroep bepaling
Interventie

Uitvoering

Planning en kosten

Het protocol; flyer met
handboek signalering en
toeleiding van kinderen die
baat hebben bij
voorschoolse educatie, is
up to date en
geïmplementeerd door de
betrokken partijen. Het
protocol is alleen digitaal
beschikbaar.

gemeente i.s.m.

1ste kwartaal 2018

Verian

Nvt

Pijler 2 en 3: Bereik en Toeleiding

1

Interventie

Uitvoering

Planning en kosten

VVE aanbod voor maximaal
42 kind plekken VVE
doelgroepkinderen
verspreid over 2 VVE
groepen, aangeboden op 3
locaties, 2 in Heerde en 1
in Wapenveld. Het aanbod
voldoet aan de wet OKE.1

KOM

Doorlopend

Afnemen van de
omgevingsanalyse t.b.v.
het stellen van de VVE
indicatie

Vérian

In de gaten houden nieuwe
ontwikkelingen programma
VLOT

Gemeente en uitvoering
door Vérian

2018

Actieve signalering en
werving van
gezinnen/kinderen voor
boekstart/boekenpret.
Boekenpret: 5 plaatsen in
Heerde, 25 in Wapenveld.

Vérian

Doorlopend

€ 134.845,20

Doorlopend
€ 996,Zie bijlage 1

Nvt.

Medewerkers spreken goed Nederlands, Medewerk(st)ers hebben minimaal een PW-3 opleiding en een

scholing vroegschoolse educatie gehad, de doelgroepkinderen kunnen ten minste 4

€0,-

Uitvoeren boekenpret 0-2
jaar volgens de
vastgelegde werkwijze in
Wapenveld en Heerde.

Bibliotheek

In ieder geval tot eind
2018

Boekenpret en boekstart
koppelen aan actieplan
laaggeletterdheid en
ouderbetrokkenheid en het
nieuwe beleid OAB.

Gemeente ism

Opstellen en uitvoeren van
het PR-plan. Artikelen
publiceren schaapskooi en
zorgvraagheerde.nl

Gemeente en uitvoering
door partners

Doorlopend

Informatie over VVE op
zorgvraagheerde.nl is
actueel en correct

Gemeente

Doorlopend

Ouders van kinderen van 2
jaar worden d.m.v. een
brief geïnformeerd over
mogelijkheden VVE in
Heerde

Gemeente

Onderzoek uitvoeren naar
het waarom van het nonbereik.

Saxion in opdracht van de
Gemeente

€ 0,-

1ste kwartaal 2018

Verian, KOM

€ 0,-

Nvt

Nvt
Elke maand
Nvt

1ste en 2de kwartaal 2018
€ 3500
Zie bijlage 2

Aanbevelingen onderzoek
non bereik meenemen in
nieuw op te stellen
uitvoeringsplan

Gemeente

3de en 4e kwartaal 2018
Nvt

Pijler 4: Ouders
Interventie

Uitvoering

Planning en kosten

Uitvoeren project
ouderbetrokkenheid

KOM ism partners

Doorlopend

Werken met een oudermap
voor VVE Thuis

KOM

Doorlopend

Contact leggen met de
kerken om samen te
werken in de toeleiding

Gemeente ism KOM

1ste en 2de kwartaal 2018

Pijler 7: Interne kwaliteitseisen en externe zorg
Interventie

Uitvoering

Planning en kosten

Organiseren van een VVE
dag/avond voor de
partners die bij de VVE
betrokken zijn. Het thema
van de VVE-dag wordt
bepaald door de werkgroep
OAB (delen expertise)

Werkgroep OAB

3de kwartaal 2018

De VVE aanbieder
rapporteert conform de
afspraken in de
raamovereenkomst aan de
gemeente.

KOM

€ 1000,Zie bijlage 2

2x per jaar (1 oktober, 1
april)
Nvt

Pijler 8: Doorgaande lijn
Interventie

Uitvoering

Planning en kosten

Twee afgevaardigden van
KOM Kinderopvang en
basisonderwijs dragen zorg
voor een nieuw plan
doorgaande leerlijn.

KOM Kinderopvang en
afvaardiging PO

3de kwartaal 2018

Opnieuw vormgeven aan
de koppelbijeenkomsten
voor doorgaande lijn door
dezelfde mensen die ook
het jaarplan maken.

KOM i.s.m. IB’ers
basisschool

1x per kwartaal

-

Nvt

Nvt

Regievoerder: Gemeente

zijn de bestaande
koppels goed?
Brede school west,
MFA??
Moeten koppels
versterkt?

Warme overdracht met
ouders (ook en met
speciale aandacht voor
doelgroepkinderen die geen

Vérian i.s.m. GGD (scholen?)

1x per kwartaal
€2.139,-

gebruik hebben gemaakt
van VVE)

Zie bijlage 1

JGZ 0-4 maakt samen met
de VVE locaties, afspraken
om per organisatie jaarlijks
(twee keer) overleg te
voeren in het kader van
non-bereik van
geïndiceerde kinderen en
wordt er 2 jaarlijks overleg
gehouden rondom de
ontwikkelingen van de VVE
kinderen. Deze informatie
wordt door de JGZ
meegenomen in de warme
overdracht naar de GGD en
het basisonderwijs.

Vérian

2018

Borging doorgaande lijn
wordt opgenomen in het
nieuw op te stellen
beleidsplan

Gemeente

2018

Interventie

Uitvoering

Planning en kosten

Uitvoeren van een lokale
monitor. In het eerste
kwartaal van 2018 wordt in
OAB overleg de datum voor
het aanleveren van
gegevens vastgesteld.

Gemeente

1ste, 3de en 4de kwartaal
2018

€1.351,Zie bijlage 1

Pijler 9: Resultaten

€2.000,Zie bijlage 2

Pijler 10: VVE coördinatie
Interventie

Uitvoering

De gemeente draagt zorg
voor agendering van de
noodzakelijke
onderwerpen2 in het LEA
(lokaal educatieve agenda)

Gemeente

Planning en kosten
Minimaal 1x per jaar
Nvt

1. Vaststellen doelgroep voorschoolse educatie 2. Wijze toeleiding VVE 3. Organisatie
doorlopende ontwikkelingslijn van voor naar vroegschoolse educatie 4. Resultaten van
vroegschoolse educatie
2

Pijler 11: Systematische evaluatie & verbetering VVE gemeentelijk niveau
Interventie

Uitvoering

Planning en kosten

De resultaten van de lokale
monitor van 1 oktober
2017 bespreken met
betrokken partijen en n.a.v
de uitkomsten afspraken
maken over verbetering.

Gemeente

1ste kwartaal 2018

Bespreken van de
voortgang van het
activiteitenplan 2018 in de
werkgroep OAB en
afstemming nieuw OAB
beleid

Gemeente

Evaluatie werkwijze
signalering en toeleiding

Vérian i.s.m. gemeente

Evaluatie boekstart

Bibliotheek

Nvt

2018
Nvt

Medio 2018
Nvt
4de kwartaal 2018
Nvt

Evaluatie boekenpret

Bibliotheek i.s.m. partners

Medio 2018
Nvt

Uitwerking en
voorbereiding van
toekomstscenario’s voor
VVE in de gemeente
Heerde

Gemeente

1ste kwartaal 2018
Nvt

Bijlage 1: Financiële onderbouwing kosten Vérian
Afnemen omgevingsanalyse bij alle 1-jarige kinderen

€996,-

Aantal geboortes op 31-12-2016: 171
Te besteden tijd per kind: 5 minuten
171 x 5 min. = 855 min. = 1514 ½ uur
Uurtarief Jeugdverpleegkundige : €70,-*

14 ½ uur x € 70,- 1.015

Actieve samenwerking met VVE locaties betreft bereik

€ 1.351,-

Naast de reguliere contacten vanuit de wettelijke taken heeft de Jeugdverpleegkundige 2x per jaar extra contact met VVE
locaties rondom het (non) bereik van geïndiceerde kinderen.
Daarnaast wordt de ontwikkeling van de kinderen die wel bereikt worden besproken. Deze informatie wordt door de JGZ
meegenomen in de warme overdracht naar de basisschool

19 uur x €70,-* = € 1.330,-

Brede warme overdracht

€ 2.139,-

Uitvoering brede warme overdracht in combinatie van zorg en onderwijs van voorschool naar basisschool en van JGZ 0-4 naar
JGZ 4-19. In aanwezigheid van de ouders
Vanuit de JGZ 0-4 is deze opdracht belegd bij de Jeugdverpleegkundige
Uitgangspunt is ongeveer 15 kinderen.
1 a 2 kinderen per maand bespreken met de IB-er
Per kind 1 uur voorbereiding en 1 uur uitvoering
15 x 2uur = 30 uur

30 uur a €70,- * = € 2.100,-

Totale financiering OAB tbv VVE activiteiten

€ 4.445

Bijlage 2: Financiele onderbouwing activiteitenplan VVE:

VVE Dag

€ 1000,-

Koten betreffende:

-

Inhuur spreker
Huur locatie
Lunch

Uitvoeren onderzoek ‘ waarom’ van non-bereik

€ 3500,-

Voorbereiding en overleg: 12 uur
Dataverzameling (instrument, informatiebrief, bijeenkomst jeugdgezondheid, voorbereiding, uitvoering, nabellen):
- scholen: 24 uur
- consultatiebureaus: 20 uur
- Dataverwerking (invoer en analyses): 40 uur
- Rapportage: 40 uur
- Terugkoppeling: 3 x 4 uur=12 uur
Personele lasten totaal 148 uur ofwel 18,5 dag = 11.628 euro namelijk:
80 uur door Loes Veneklaas = 80 uur x 68 euro =5.440 euro
En 68 uur door Cathy van Tuijl = 68 uur x 91 euro = 6.188 euro
En reiskosten circa 200 euro
Deze kosten worden gedeeld met gemeentes Kampen en Oldebroek

Uitvoeren lokale monitor

€ 2000, -

Vragenlijsten aanpassen (voorbereiden), verspreiden en retour ontvangen  4 uur
Gesprekken naar aanleiding van de informatie uit de vragenlijsten met partners  4 uur
Opstellen concept document  10 uur
Delen bevindingen en komen tot gezamenlijk gedragen aanbevelingen  4 uur
Opstellen definitief document  3 uur

Totaal 25 uur a € 80,00 = € 2000, -

Totale financiering activiteitenplan VVE

€ 6.500,-

