Programma van eisen Onderwijskansen 2017
Hervorming sociale domein
Vanaf 2015 is de hervorming in het bredere sociale domein een feit. Deze hervorming is erop gericht het zelf
oplossend vermogen van alle burgers alsmede de sociale basisstructuur te versterken. Hiermee beogen we het
aantal ondersteuningsvragen, en de intensiteit hiervan, te beperken. Wanneer een burger een
ondersteuningsvraag stelt zal dan ook zoveel mogelijk worden verwezen naar ondersteuning in de persoonlijke
omgeving. Gelijktijdig zetten we in op het snel signaleren van problemen met zelfredzaamheid van burgers, het
benaderen en oplossen en/of doorverwijzing naar intensieve vormen van ondersteuning of andere vormen van
hulpverlening om escalatie en onnodige complexiteit van problematiek te voorkomen. Hieraan wordt vorm en
inhoud gegeven vanuit verschillende 'domeinen': ondersteuning in de persoonlijke omgeving, toegang & lichte
ondersteuning, intensieve en specialistische ondersteuning.

Voor de doelgroep met ernstige complexe problemen die geen gebruik maakt van de voor hen beschikbare
vormen van zorg en ondersteuning onderscheiden wij een vierde domein: coördinatie van zorg en
ondersteuning.
Ons beleid en uitvoering van de hervormingen in het brede sociaal domein zijn uitgangspunt voor het
voorliggende programma van eisen Onderwijskansen voor Voorschoolse voorzieningen en primair onderwijs.
Het programma van eisen vloeit tevens voort uit:
a. de Tilburgse Educatieve Agenda die op 30 juni 2015 is vastgesteld door het college;
b. het uitvoeringsprogramma van de Tilburgse Educatieve Agenda dat op 29 maart 2016 door het college
is vastgesteld (verder: het uitvoeringsprogramma);
c. de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg.
Op 31 mei 2016 is het Programma van Eisen Onderwijskansen 2016 -2018 vastgesteld. Dit Programma van
Eisen bestond deels uit bundeling van gemeentelijke onderwijsbudgetten die in één budget beschikbaar zijn
gesteld. De basis van de aanvraag wordt gevormd door de locatieplannen, zoals die door de
kinderopvangorganisaties en de basisscholen worden opgesteld. Uiteraard geldt hier het jaarlijkse voorbehoud
van goedkeuring door de gemeenteraad. Voor dit deel van het Programma van Eisen geldt de periode 20162018.
Een ander deel van genoemd Programma van Eisen bestond uit activiteiten die worden bekostigd uit
onderwijsachterstandsmiddelen die als specifieke uitkering van het Rijk worden ontvangen. Er was op dat
moment nog geen zekerheid over het budget 2017 zodat genoemd Programma van Eisen op deze onderdelen
een looptijd had van augustus tot en met december 2016. Inmiddels is er wel duidelijkheid over 2017 echter
nog niet over 2018 en volgende jaren. Daarom ligt nu een Programma van Eisen 2017 voor.
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Vanaf 2012 is een extra specifieke uitkering ontvangen in het kader van de bestuursafspraken
kwaliteitsverbetering VVE en uitbreiding zomerscholen/schakelklassen. In Tilburg hebben we deze
bestuursafspraken omgezet in het project Klemtoon op Taal. Binnen dit project is een kwaliteitsimpuls gegeven
aan VVE en zijn zomerscholen gerealiseerd en zijn schakelklassen uitgebreid. Het project eindigt eind 2016
maar de extra middelen zijn nog in 2017 beschikbaar. In dit PVE zijn daarom een aantal interventies
opgenomen die tijdens het project Klemtoon op Taal ontwikkeld zijn en we willen behouden in 2017.
Wanneer duidelijk wordt wat de budgetten voor 2018 en verder zijn, zal een nieuwe afweging worden
gemaakt.
Het programma van eisen bestaat uit 4 hoofdstukken:
1. Taalinterventies
1.1 VVE-peuterspeelzaalwerk.
1.2 HBO-coaches binnen de VVE voorschool.
1.3 VVE ondersteuning door Bibliotheek Midden Brabant.
1.4 Achterstandsbestrijding thuis.
1.5 Zomerscholen.
1.6 Schakelklassen.
2. Onderwijsaanpak in impulswijken.
3. Juridische paragraaf.
4. De begroting
Per hoofdstuk wordt aan de verschillende organisaties gevraagd een subsidieaanvraag in te dienen.
Hoofdstuk 1. Taalinterventies
Onze ambitie is dat alle kinderen kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen en deze toe te passen. Belangrijk
is dat eventuele onderwijsachterstanden op jonge leeftijd worden gesignaleerd, aangepakt en weggewerkt,
zodat kinderen met een goede basis starten op het primair onderwijs. De praktijk leert dat er naast
voorschoolse interventies ook aandacht nodig is voor gerichte aanpak op taalachterstanden in het primair
onderwijs. Door een grotere toestroom van vluchtelingen wordt de focus op taal nog belangrijker.

1.1. VVE-peuterspeelzaalwerk
Wat willen we bereiken?
Een verspreid aanbod van VVE peuterspeelzaalwerk volgens de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzaalwerk (en peuterspeelzaalwerk op de COA opvanglocaties) aan alle Tilburgse peuters
vanaf 2 jaar tot zij het primair onderwijs kunnen bezoeken.
Door middel van Voorschoolse Educatie wordt zoveel mogelijk voorkomen dat (doelgroep)kinderen
met een onderwijsachterstand instromen op het primair onderwijs.
De 2-4 jarigen worden voorbereid op het primair onderwijs zodat de overgang van peuters richting
basisschool vergemakkelijkt wordt. Hier wordt aan gewerkt middels spelen, ontmoeten, ontwikkelen
en signaleren.
85% van de doelgroep kinderen voldoet aan de landelijke doelstelling voor taalontwikkeling in de
voorschoolse educatie. Dit houdt o.a. in dat zij een passieve woordenschat van 4000 woorden
hebben en enkelvoudige instructies begrijpen.
Wie kan een aanvraag indienen?
Kinderstad Peuterspeelzalen B.V., Windekind, Tangent, Kinderopvang Humanitas en De Kleine Wereld.
Welk budget?
Voor een dagdeel VVE peuterspeelzaalwerk geldt een subsidie dagdeelnorm van € 12.115,10 (prijspeil 2016)
op jaarbasis. Het aantal dagdelen per locatie wordt op basis van het aantal kinderen en in overleg met de
gemeente vooraf bepaald.
Voor welke periode?
De aanvraag heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 31 december 2017.
Wanneer aanvragen?
De aanvraag dient schriftelijk ingediend te zijn vóór 1 november 2016.
Welke prestatieafspraken zijn aan het budget gekoppeld?
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Een peuterspeelzaal biedt alle kinderen 2 dagdelen (in totaal 5 uur) aan per week.
Aan doelgroepkinderen wordt nog eens extra 2 dagdelen (dus in totaal 4 dagdelen = 10 uur) per week
gratis aangeboden.
Peuterspeelzalen en nabijgelegen basisscholen werken samen, stemmen de inhoudelijke aanpak af
en zorgen voor een gegevensoverdracht van de peuter.
De peuterspeelzaal staat als VVE locatie in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen
geregistreerd.
Welke voorwaarden zijn er verder aan de subsidie gekoppeld?
In de VVE peuterspeelzaal dient een leidster-kind ratio te zijn van 2 op 16.
De peuterspeelzaal registreert en rapporteert over het aantal deelnemende peuters en over eht
aantal doelgroep peuters, uitgesplitst naar gewicht of verwijzing GGD.
Op alle VVE-peuterspeelzalen wordt gewerkt met een NJI erkend VVE programma, dat geschikt is
voor 2- en 3-jarigen en dat een inhoudelijke doorgaande lijn kent tot en met groep 2 van het primair
onderwijs.
Een observatie- of registratiesysteem maakt deel uit van het programma.
Locaties voldoen aan het stedelijk ouderbeleidsplan.
De instelling int ouderbijdragen overeenkomstig de door het college van burgemeester en
wethouders vastgestelde ouderbijdragenregeling en – tabel. De instelling wendt deze inkomsten (als
onderdeel van de subsidie) aan voor de exploitatie van de peuterspeelzaal.
De peuterspeelzalen worden afgerekend op de daadwerkelijk gerealiseerde dagdelen maal de
geldende dagdeelnorm. U dient de ingezette dagdelen inzichtelijk te maken.
De huur wordt afgerekend o.b.v. werkelijke kosten.
Extra voorwaarden inzake de harmonisatie voorschoolse voorzieningen.
Naar alle waarschijnlijkheid zal 1 januari 2018 een wetsvoorstel aangaande de harmonisatie van
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in werking treden. In de gemeente Tilburg kennen we nog beide
afzonderlijke voorzieningen. Het streven is om in 2016, samen met de partners in de stad
(peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en onderwijs), te komen tot een Tilburgs harmonisatiemodel
voorschoolse voorziening.
Om in 2018 helemaal klaar te zijn met de harmonisatie zal naar verwachting in 2017 implementatieactiviteiten
moeten plaatsvinden. Omdat op dit moment nog niet bekend is hoe het harmonisatiemodel eruit gaat zien is
het in dit PVE niet mogelijk hierop te anticiperen. De uitvraag van peuterspeelzaalwerk gebeurt hierom op de
pre-harmonisatie wijze. Als extra subsidievoorwaarden verwachten we de volledige medewerking bij de
implementatieactiviteiten gedurende 2017.

1.2 HBO-coaches binnen de VVE voorschool
Wat willen we bereiken?
Met de inzet van HBO-coaches wordt de kwaliteit van de uitvoering van VVE voortdurend verbeterd.
Wie kan een aanvraag indienen?
Alle voorschoolse VVE locaties (kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)
Welk budget?
Per groepsruimte (met VVE) kan een aanvraag worden ingediend voor 4 uur pedagogisch coach voor 40 weken
per jaar. Tevens per groepsruimte 2 uur per week voor 40 weken, tijd voor de pedagogisch medewerksters.
Tarieven : € 42,85 voor de HBO-coach en € 32,25 voor de pedagogisch medewerksters (prijspeil 2016)
Voor welke periode?
1 januari t/m 31 december 2017.
Wanneer aanvragen?
Voor 1 november 2016
Welke prestaties zijn aan het budget gekoppeld
Minimaal de Inzet zoals gesubsidieerd.

1.3 VVE ondersteuning door Bibliotheek Midden Brabant
Wat willen we bereiken?
Ondersteuning van de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bij de uitvoering van VVE;
Leesbevordering bij de VVE kinderen en voorleesbevordering bij hun ouders.
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Wie kan een aanvraag indienen?
Bibliotheek Midden Brabant
Welk budget?
€ 55. 601,-- (prijspeil 2016)
Voor welke periode?
1 januari t/m 31 december 2017.
Wanneer aanvragen?
Voor 1 november 2016.
Welke prestatieafspraken zijn aan het budget gekoppeld?
De Bibliotheek Midden Brabant verzorgt ten behoeve van VVE aan:
Algemeen:
- Digitale nieuwsbrief
- Informatieavond voor professionals in het voor- en vroegschoolse veld
- Boekstart voor baby's en ouders
- Advisering
Consultatiebureaus 0-2 jarigen
- Babyboekenmand met folders
- Attendering Boekstart
- Scholing
VVE-Kinderdagverblijven en -peuterspeelzalen
- Bibliotheekabonnement
- Relatiebeheer door en vraaggericht contact met de onderwijscoördinator
- Peuterbezoek aan de bibliotheek of op locatie (Ix per 2 jaar)
- Themacollecties klein
- Voorleeskisten basis met eventuele aanvullende modules in het kader van
ouderbetrokkenheid:
- prentenboeken voor ouder en kind
- speel- en ontdekboeken voor ouder en kind
- De logeerbeer
- Leesconsulent:
Introduceren thema's
Boekenproeverij voor professionals en ouders Coaching op de vloer,
interactief voorlezen
Boekstart in de kinderopvang:
Advisering leesomgeving
Ondersteuning ouderbetrokkenheid
Training:
Interactief voorlezen aan kinderen van 0-4 jaar
Voorleescoördinator in de kinderopvang (of peuterspeelzaal

1.4 Achterstandsbestrijding thuis (spel aan huis/ boekenpret)
Vanwege het beperkte gebruik van boekenpret is met de GGD afgesproken dat deze voorziening wordt
afgebouwd en de financiën worden overgeheveld naar Spel aan Huis, die ook leesbevorderende activiteiten
biedt.
Wat willen we bereiken?
Voorkomen van achterstanden door ondersteuning van ouders in het spelen en voorlezen van hun
peuters.
Het stimuleren en bevorderen van de spraak- en taalontwikkeling en sociale vaardigheden van 0 tot 4
jarigen.
Toeleiding van kinderen naar reguliere voorzieningen als bibliotheek, VVE etc.
Wie kan een aanvraag indienen?
Contour de Twern
Welk budget?
Voor Spel aan huis: € 112.800,- Boekenpret €20.652,-4

Voor welke periode?
1 januari t/m 31 december 2017.
Wanneer aanvragen?
De aanvraag dient schriftelijk ingediend te zijn vóór 1 november2016.
Welke voorwaarden zijn aan het budget gekoppeld?
Het aanbod geldt voor Kinderen van 0-4 jaar en hun ouders waarvan een groot risico op
onderwijsachterstand wordt geconstateerd op basis van signalen van consultatiebureau of andere
instanties.
Deelnemende kinderen worden in ieder geval toegeleid naar VVE.

1.5 Vakantiescholen
Wat willen we bereiken?
Een vakantieschool biedt gedurende in de vakantie extra onderwijstijd. Het belangrijkste doel van de
vakantieschool is voorkomen dat leerlingen in de loop van de vakantie achteruitgaan in prestatieniveau,
waardoor ze na de vakantie met een achterstand starten.
Wie kan een aanvraag indienen?
Schoolbesturen
Wanneer in de uitvoering intensief wordt samengewerkt met een kinderopvangorganisatie kan deze laatste
ook de aanvraag indienen. De samenwerking dient dan duidelijk omschreven te zijn.
Welk budget?
Voor een vakantieschool van 15 kinderen voor 2 weken is € 12.500 beschikbaar. Een vakantiescholen kent 2
groepen, dus € 25.000,-Er is financiering voor maximaal 8 vakantiescholen. Totaal € 200.000,-Voor de scholen gekoppeld aan de COA opvanglocaties is apart een budget beschikbaar voor een
vakantieschool van € 50.000,-- per vakantieschool. Totaal € 100.000,-Voor welke periode?
Het betreft een vakantieschool in het kalenderjaar 2017
Wanneer aanvragen?
Aanvragen voor een vakantieschool kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd echter minimaal 6
weken voor aanvang van de vakantieschool. Hierbij geldt wel dat indien het maximale aantal vakantiescholen
(8) bereikt is, er een subsidiestop is.
Welke voorwaarden zijn aan het budget gekoppeld?
Een vakantieschool biedt gedurende 2 weken in de vakantie extra onderwijstijd aan minimaal 2
groepen van ca. 15 leerlingen.
Per vakantieschool is € 25.000 beschikbaar
Effectieve leertijd voor taal en rekenen vormt de kern van het vakantieschoolcurriculum. Bovendien
dient elke zomerschool elementen te bevatten die kinderen stimuleren gedurende de rest van de
vakantie actief te blijven met de geboden leerstof.
Ouderbetrokkenheid is voorwaarde bij de vakantieschool. Het gaat er daarbij vooral om dat ouders
gestimuleerd raken ook thuis activiteiten te ondernemen die aansluiten bij de vakantieschool.
Vooraf dienen doelstelling en evaluatiepunten geformuleerd te worden. Minimaal op
perceptieniveau worden de opbrengsten van de vakantieschool gemeten bij ouders, uitvoerenden en
kinderen. Wat heeft het kinderen en ouders opgeleverd in relatie tot het doel?

Schakelklassen
Schakelklassen zijn bestemd voor leerlingen in het primair onderwijs die kampen met een taalachterstand. Het
doel is om die leerlingen gedurende een schooljaar zodanig bij te spijkeren dat zij daarna in staat zijn om het
1
onderwijs op het eigen niveau te vervolgen. In Tilburg kennen we 5 varianten van schakelklassen :
1. Taalhulp.
2. Taaltuin.
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Voor een definiëring van de verschillende schakelklassen wordt verwezen naar bijlage 1.
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3.
4.
5.

Taalklas.
Taalschool.
Topklas.

1.4. Schakelklassen
Wat willen we bereiken?
Wegwerken van taalachterstanden van leerlingen in het primair onderwijs.
Extra taalondersteuning van de leerkracht in het primair onderwijs.
Bevorderen van talentontwikkeling.
Wie kan een aanvraag indienen?
Samenwerkingsverband Plein013
Welk budget?
De budgetten zijn gebaseerd op de begroting van Plein013 in het schooljaar 2016-2017. In de bruto kolom
staan de totale kosten. Daar gaan de eigen bijdragen die Plein 013 ontvangt van af. Wat resteert in de netto
kolom zijn de bedragen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.
Eigen
Omschrijving
Aantal
Bruto
bijdrage
Netto
Coördinatie

€ 107.000

€0

€ 107.000

€ 9.543

€ 1.200

€ 8.343

€ 97.676

€ 11.200

€ 86.476

1
€ 85.127
8
€ 1.167.640
(mogelijke
groei tot
10)
€ 291.910

€ 36.000
€ 384.000

€49.127
€ 783.640

0

€ 291.910

€0

€ 300.000

Taalhulp
Taalklas
Topklas

Taalschool
Taaltuin

2

12

€ 300.000

Totaal

€ 1.626.496

Voor welke periode?
1 januari t/m 31 december 2017.
Wanneer aanvragen?
De aanvraag dient schriftelijk ingediend te zijn vóór 1 november 2016. Het gaat hierbij om de aanvraag tot en
e
e
e
met de 8 taalschool. Mocht in de loop van 2017 blijken dat een 9 en 10 taalschool nodig is, kan deze nog in
de loop van het jaar worden aangevraagd.
Welke voorwaarden en afspraken zijn aan het budget gekoppeld?
Aan Plein013 wordt gevraagd de organisatie van de schakelklassen op zich te nemen met als taken:
werving, inkoop en opleiding van personeel voor de schakelklassen;
werving van locaties voor de taalklassen, taalschool en topklas;
selectie en plaatsing leerlingen;
de scholen informeren, faciliteren en begeleiden;
het organiseren van de netwerkbijeenkomsten en regiegroep van de taaltuinen;
beheer financiën;
evaluatie en monitoring van de resultaten.
Voor deelname van een leerling aan schakelklassen is vereist dat:
Alleen de taalvaardigheid een belemmering vormt. Leerlingen met een sociaal-emotionele
problematiek of die onderpresteren op het gebied van rekenvaardigheid of andere vakken komen
niet voor een schakelklas in aanmerking. Bij de taalschool is dit op voorhand moeilijk te beoordelen
dus daar geldt deze eis niet.
Ouder(s) schriftelijke toestemming geven.
Hoofdstuk 2: onderwijsaanpak in impulswijken
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Met de wijkimpuls wil de gemeente problemen het hoofd bieden aan problemen die zich voordoen in die
wijken in Tilburg waar sociale achterstanden zich geconcentreerd en structureel manifesteren. Het gaat hierbij
om 5 wijken: De Kruidenbuurt, Groenewoud, Stokhasselt, Trouwlaan -Uitvindersbuurt en GroeseindHoefstraat. Schoollocaties die gelegen zijn in een van de 5 impulswijken komen in aanmerking voor subsidie in
het kader van de Onderwijsaanpak in impulswijken. Het gaat hierbij om 10 schoollocaties. Wij vragen van hen
een activiteitenplan dat wordt ingezet ter versterking van het primair onderwijs met het doel de leerprestaties
van kinderen in de impulswijken te verbeteren. Deze aanpak wordt bekostigd uit rijksmiddelen voor
onderwijsachterstanden.
2. Onderwijsaanpak in impulswijken
Wat willen we bereiken?
Versterken van de leerprestaties op het gebied van rekenen en taal van de leerlingen in de impulswijken,
zodat zij op termijn een diploma kunnen behalen.
Wie kan een aanvraag indienen?
Het bevoegd gezag van de scholen in de 5 impulswijken.
Welk budget?
€ 56.873,-- per school. Het totale budget voor deze periode bedraagt € 568.736 (prijspeil 2016)
Voor welke periode?
1 januari t/m 31 december 2017.
Wanneer aanvragen?
De aanvraag dient schriftelijk ingediend te zijn vóór 1 november 2016. De aanvraag kan geïntegreerd zijn in
het locatieplan, maar dient herkenbaar te zijn.
Welke voorwaarden en afspraken zijn aan het budget gekoppeld?
De middelen dienen specifiek ingezet te worden om taal- en rekenachterstanden weg te werken.
Het activiteitenprogramma kan worden ingedeeld rondom de voor de scholen reeds bekende 4
domeinen, te weten Leerkrachtgedrag, Onderwijsinhoud, Schoolorganisatie en Zorgstructuur.
Het schoolbestuur doet volgens het principe van 50/50 cofinanciering investeringen (in uren of in
middelen) die gelijk zijn aan het gemeentelijke subsidie bedrag.

Hoofdstuk 3. De juridische paragraaf
Algemeen:
Voor dit programma van eisen gelden de volgende randvoorwaarden:
De subsidie zal verleend worden voor de periode als genoemd bij ieder onderdeel.
De budgetten, zoals benoemd bij de verschillende onderdelen zijn maximum budgetten. De
gemeenteraad besluit jaarlijks over de gemeentelijke begroting. Pas op dat moment is er zekerheid
over het beschikbare subsidiebedrag.
De gemeente wil samen met de Tilburgse organisaties de stad promoten. Wij vragen u aan te geven in
uw subsidieaanvraag hoe u hieraan wilt bijdragen. Voor alle informatie over het gebruik van de
stadsstijl verwijzen wij u naar de internetpagina.
Uw organisatie zorgt voor voldoende bekendheid van uw aangeboden dienstverlening, producten
en/of activiteiten door die in de digitale sociale kaart van Tilburg op te nemen zodat uw informatie te
zien is op de website http://www.t-helpt.nl/. Hiertoe maakt u gebruik van de landelijke database van
de bibliotheken in Nederland, namelijk G!DS. U draagt zorg voor updaten van uw productinformatie in
G!DS door die zelf daarin bij te houden waartoe u door de bibliotheek tweemaal per jaar wordt
uitgenodigd. Bibliotheek Midden Brabant is bereid u daarbij te helpen.
U treedt met de gemeente in overleg wanneer lopende het jaar blijkt dat de gerealiseerde prestaties
en resultaten erg afwijken van hetgeen wordt gevraagd.
De aanvraag
In de aanvraag dient u de naam van de subsidieaanvraag, de gegevens van uw organisatie, de naam van uw
contactpersoon en een samenvatting van de subsidieaanvraag te vermelden. Vervolgens dient u in uw
subsidieaanvraag in te gaan op het programma van eisen. U onderbouwt uw subsidieaanvraag met:
een beschrijving van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd. Voor wat betreft het
LEA budget maken de integrale locatieplannen deel uit van de aanvraag);
wat de concrete doelen en resultaten zijn en op welke wijze de activiteiten hieraan bijdragen;
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een begroting en dekkingsplan van de activiteiten. U maakt in de begroting onderscheid tussen
producten en resultaten.

Relevante informatie voor het opstellen van uw subsidieaanvraag:
Op deze subsidieverlening is de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg met bijbehorende
richtlijnen van toepassing.
De voorwaarden voor subsidieverlening zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Tilburg
en de Richtlijnen bij de Subsidieverordening. Beide documenten zijn te vinden op internet:
www.tilburg.nl (klik op: politiek en bestuur > organisatie en beleid > subsidies).
Leidt de subsidieaanvraag tot een subsidierelatie dan heeft u na afloop van deze periode geen recht
op subsidie ten behoeve van wachtgeldverplichtingen of andersoortige uitkeringen.
De gemeente valt onder de Wet Openbaarheid Bestuur. Daarom is in principe alle informatie
openbaar. Indien u de bedrijfsgegevens van uw subsidieaanvraag vertrouwelijk wilt houden dient u dit
aan te geven in dat deel van uw subsidieaanvraag.
De verlening
Zoals reeds meerdere malen gemeld in dit programma van eisen wordt de subsidie verleend over een
kalenderjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. De verleende subsidie dient in die periode
besteed te worden. Het is niet mogelijk deze budgetten over te hevelen naar een volgend kalenderjaar.
De aanvraag tot vaststelling en verantwoording
Hoofdstuk 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg behandelt de vaststelling en
verantwoording. Hierin is o.a. opgenomen op welke wijze verantwoord dient te worden. Belangrijk is dat alle
bedragen die aan de aanvrager zijn toegekend bij elkaar opgesteld dienen te worden (cumulatie)
De aanvraag tot vaststelling en de verantwoording voor subsidies > € 25.000,- dient te bestaan uit:
een jaarrekening, waarin de gemeentelijke subsidiemiddelen duidelijk herkenbaar zijn. De
jaarrekening dient aan te sluiten bij de aanvraag van de subsidie;
een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend hebben
plaatsgevonden, welke resultaten zijn bereikt en op welke wijze deze hebben bijgedragen aan de
gestelde doelstellingen.
Op het moment dat de subsidie > € 125.000,- dient naast het bovenstaande de jaarrekening voorzien te zijn
van een goedkeurende accountantsverklaring. Met de schoolbesturen is afgesproken dat bij de jaarrekening
een financieel verslag met accountantsverklaring wordt meegezonden. In dit financiële verslag wordt de
subsidie verantwoord.
Daarnaast dient de aanvrager informatie aan te leveren waaruit blijkt op welke wijze hij publiekelijk
gecommuniceerd heeft over zijn werkzaamheden en de resultaten daarvan in relatie tot de verstrekte subsidie.
De aanvraag tot vaststelling en verantwoording dient uiterlijk 1 mei in het jaar na afloop van het subsidiejaar
te worden aangeleverd. Met de schoolbesturen en Plein013 is de afspraak gemaakt dat de aanvraag tot
vaststelling en verantwoording vóór 1 juli aangeleverd moet worden.
Naar aanleiding van de verantwoording wordt de subsidie vastgesteld. Dit gebeurt op basis van de werkelijk
gemaakte kosten.
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Hoofdstuk 4. De begroting
Onderdeel

Aanvragende instelling

Budgetberekening

Budget 2017

Dekking

€ 4.579.507

Budget PSZ
€785.907

Taalinterventies
VVE peuterspeelzaal
werk

Kinderstad peuterspeelzalen
BV

€ 12.115,10 per dagdeel op basis van 378
dagdelen

OAB
€ 3.793.600

Windekind, Tangent,
Kinderopvang
Humanitas, De Kleine Wereld.
Huur
HBO-coach binnen de
voorschool

Voorschoolse voorzieningen
met VVE

VVE ondersteuning door BMB Bibliotheek Midden Brabant
Achterstandenbestrijding
thuis
Vakantiescholen

Contour de Twern
Boekenpret
Schoolbesturen of
samenwerkende
opvangorganisatie

Schakelklassen

Plein 013

Onderwijsaanpak in
impulswijken

Het bevoegd gezag van de
scholen
voor primair onderwijs in de
vijf
impulswijken

Werkelijke kosten**

€ 400.000

Budget PSZ

Per groepsruimte (met VVE) kan een
aanvraag worden ingediend voor 4 uur
pedagogisch coach voor 40 weken per jaar.
Tevens per groepsruimte 2 uur per week voor
40 weken, tijd voor de pedagogisch
medewerksters.
Tarieven : € 42,85 voor de HBO-coach en €
32,25 voor de pedagogisch medewerksters
(prijspeil 2016)
Vast budget

€ 1.174.782

OAB

€ 55.601

OAB

€ 112.800
€20.652,-€ 200.000

OAB

Vast budget
Per vakantieschool 2 groepen a 15 kinderen
€ 25.000 max 8 vakantiescholen.
Vakantieschool opvanglocatie
vluchtelingen á € 50.000
OAB totaalbedrag netto

€ 50.000
€ 1.626.496

OAB

OAB
OAB

OAB € 56.873 per school

€ 568.736
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Totale begroting

€ 8.788.574
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Bijlage 1. Definiëring schakelklassen
1. Taalhulp
Sommige leerlingen kunnen afdoende geholpen worden in de eigen groep of school onder de voorwaarde dat
de leraar ondersteund wordt. Hierdoor gaat het contact met de andere kinderen niet verloren. Het primair
onderwijs maakt dan gebruik van de taalhulp.
2. Taaltuin
Soms is de taalhulp niet voldoende. Sinds 2013 wordt scholen de mogelijkheid geboden om een taaltuin op te
zetten vanuit het actieplan Klemtoon op taal. Kinderen van de groepen 3 en 4 zitten voor ca. 8 uren per week
een taalbad.
3. Taalklas
Wanneer een school geen taaltuin kan vormen (bijvoorbeeld omdat de taalzwakke leerlingen in een ander
leerjaar zitten of er te weinig leerlingen in aanmerking komen), bestaat de mogelijkheid om een leerling te
plaatsen in een taalklas. De leerling bezoekt de taalklas twee aaneengesloten dagen in de week en de eigen
klas 3 dagen in de week. Er is veel overleg tussen de eigen leerkracht en de leerkracht van de taalklas.
4. Taalschool
Voor sommige kinderen is onderwijs in de reguliere setting, ook partieel, niet haalbaar. Het gaat om kinderen
die de Nederlandse taal volledig onmachtig zijn. In de meeste gevallen nieuwkomers. De leerlingen zijn
aangewezen op een opvang die volledig in het teken staat van Nederlands als tweede taal. De leerlingen zijn
gebaat bij volledig dagonderwijs en het volgen van onderwijs op één van de taalscholen in de stad. De
leerlingen worden ingeschreven in het primair onderwijs die de taalschool uitvoert.
5. Topklas
De Topklas is de naam voor de Tilburgse schakelklas voor Tilburgse leerlingen van groep 8 die in principe een
VMBO-t/HAVO/VWO niveau hebben maar die door onvoldoende taalvaardigheid er niet in slagen om een
CITO-score te halen die vereist is om door te stromen naar deze typen onderwijs. De klas ontleent zijn naam
dan ook aan de ambitie om talentvolle jongeren met een taalachterstand het uiterste uit henzelf te halen. Deze
leerlingen blijven nog een extra jaar ingeschreven op het primair onderwijs. De topklas biedt leerlingen
gedurende één jaar intensief en voltijds taalonderwijs aan op niveau van groep 8.
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