
 

  

A. Per kindcentrum:

Aantal uren Uurprijs Totaal per 

kindcentrumAandachtsfunctionaris VVE en verbinding knooppunten t.b.v. 

voorschool 1 uur per week 52 47,00€  2.444,00€            

Aandachtsfunctionaris VVE en verbinding knooppunten t.b.v. 

vroegschool 2 uur per week 104 47,00€  4.888,00€            

Activiteitenbudget 500,00€               

Totaal per kindcentrum  €           7.832,00 

B.1. Per voorschoolse locatie VVE met minder dan 10 peuters in 

de leeftijd 2,5 - 4 op teldatum 1 oktober voorafgaand aan het jaar van 

aanvragen:

Aantal uren Uurprijs Totaal per locatie

Aandachtsfunctionaris voorschools 1 uur per week 52 47,00€   €           2.444,00 

Coaching on the job (10 uur coaching on the job, 5 uur voor/nawerk) 15 47,00€   €              705,00 

Logopedie 7 69,00€   €              483,00 

Scholingsbudget  €              750,00 

Totaal basisbudget VVE  €           4.382,00 

B.2. Per voorschoolse locatie VVE met 10 - 45 peuters in de leeftijd 

2,5 - 4 op teldatum 1 oktober voorafgaand aan het jaar van aanvragen:

Aantal uren Uurprijs Totaal per locatie

Aandachtsfunctionaris voorschools 1 uur per week 52 47,00€   €           2.444,00 

Coaching on the job (40 uur coaching on the job, 20 uur voor/nawerk 60 47,00€   €           2.820,00 

Logopedie 7 69,00€   €              483,00 

Scholingsbudget  €           1.500,00 

Totaal basisbudget VVE  €           7.247,00 

B.3. Per voorschoolse locatie VVE met meer dan 45 peuters in de 

leeftijd 2,5 - 4 op teldatum 1 oktober voorafgaand aan het jaar van 

aanvragen:

Aantal uren Uurprijs Totaal per locatie

Aandachtsfunctionaris voorschools 1 uur per week 104 47,00€   €           4.888,00 

Coaching on the job (80 uur coaching on the job, 40 uur voor/nawerk) 120 47,00€   €           5.640,00 

Logopedie 14 69,00€   €              966,00 

Scholingsbudget  €           3.000,00 

Totaal basisbudget VVE  €         14.494,00 

B.4. Extra middelen tbv extra middelen basisbudget VVE tbv extra 

formatie en oudercontacten op voorschoolse VVE-locaties met 

hogere % geïndiceerde kinderen (gebaseerd op teldatum 1 oktober in 

het jaar voorafgaand aan het jaar van aanvragen):

Berekening extra middelen tbv extra formatie en oudercontacten op 

locaties met hogere % geindiceerde kinderen

bedrag per locatie

€ 12.000,- extra per 10 geïndiceerde kinderen voor VVE-locaties met 

meer dan 40% doelgroepkinderen

 €                       12.000,00 

€ 6.000,- extra per 10 geïndiceerde kinderen voor VVE-locaties met 

20 - 40% doelgroepkinderen

 €                        6.000,00 
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D. Jeugdgezondheidszorg 0-4 tbv frequentere contactmomenten 

jeugdverpleegkundigen met de voorschoolse locaties gericht op 

de doorgaande lijn ten behoeve van de VVE-geïndiceerde 

ondersteuningsbehoeften:

Bedrag

Inzet jeugdverpleegkundige JGZ inclusief toeleiding en 

indicatiestelling 83.100,00€                                

E. Overige

Per kalenderjaar zijn de volgende middelen beschikbaar voor inspectie, monitoring en ontwikkeling:

GGD-inspecties keuringseisen (inclusief scholingskosten en 

jaarlijks 1 of 2 gesprekken met gemeente) Kostprijs

Monitoring van resultaten Maximaal € 40.000,00

Kennisdeling en bevordering samenwerking d.m.v. sessie met 

aandachtsfunctionarissen 2x per jaar Maximaal € 10.000,00
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geschiedt op eigen kosten van elke organisatie.

B.       aanpassing obv aantal kinderen: 

Toekenning VVE-basisbudget voorschoolse locaties op basis van feitelijke aantallen op 1 

oktober het jaar voorafgaand aan het jaar van aanvragen

Bij knelpunten is aanpassing mogelijk in een van de volgende situaties, indien deze 

langer dan 1 maand en te voorzien de komende 2 maanden minimaal bestaat:

A.     aanpassing op grond van aantal ge ïndiceerde kinderen: 

       bij meer dan 10 doelgroepkinderen extra dan aantal op 1 okt voorafgaand aan het jaar van 

aanvragen

       bij een verschil van 20% of meer in combinatie met meer dan 10 geïndiceerde kinderen extra 

tov 1 okt voorafgaand aan het jaar van aanvragen

       bij meer dan 16 kinderen tov teldatum 1 okt voorafgaand aan het jaar van aanvragen én 

een totaal aantal van boven de 45 kinderen

C.    aanpassing obv % geïndiceerde kinderen:  

       bij een verschil van meer dan 40% indien alleen obv % wordt aangevraagd


