
Overzicht activiteiten en financiën VVE (onderwijsachterstanden)

Toelichting inkomsten 

VVE algemeen

VVE inkomsten zijn geoormerkte middelen. Alleen die uitgaven die direct 

in verband te brengen zijn met uitvoering van VVE (OAB) of de 

verbetering van de uitvoering mogen worden opgevoerd. Daaronder 

werden aanvankelijk de kosten van coördinatie niet inbegrepen en ook 

was het niet toegestaan middelen aan het basisonderwijs uit te geven.

Vanaf begin 2015 is het duidelijk dat kosten van coördinatie wel mogen 

worden opgevoerd en dat ook geld voor VVE in het basisonderwijs mag 

worden uitgegeven. 

Voor 2014 kunnen wij zodoende de coördinatie kosten alsnog ten laste 

brengen van het VVE budget omdat het boekjaar nog niet was afgesloten 

toen deze informatie bekend werd. Voor de jaren 2010 tot en met 2013 is 

dit niet meer mogelijk (gesloten boekjaren). 

Kosten die voor VVE worden gemaakt moeten in het jaar dat ze worden 

gemaakt worden genomen. Zij mogen niet vooraf of achteraf worden 

geboekt.

VVE regeling is een SiSa regeling. SiSa is een afkorting van Single 

information, Single audit: eenmalige informatieverstrekking, eenmalige 

accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden 

(provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen) per jaar 

verantwoorden over de besteding van specifieke uitkeringen. Om de 

lasten van de verantwoording zo laag mogelijk te houden, is SiSa volledig 

ingebed in het reguliere jaarrekeningproces van de medeoverheden. 

Toelichting begroting 

VVE 2015

Na 2015

In 2015 is cumulatief € 229.104 beschikbaar.

De structurele lasten 2015 bedragen € 99.772

De inzet van logopedie is gerelateerd aan de versterking van het 

preventieve veld sociaal domein.

Taalstimulering bibliotheek en voorleesuur kunnen in 2015 nog ten laste 

van het cumulatieve VVE budget worden gebracht. Na 2015 worden deze 

kosten terug gebracht naar het LEA budget.

De kwaliteitsverbetering in het BO en in de PSZ/KDV betreffen een impuls 

die bekostigd wordt uit het incidentele cumulatieve bedrag VVE. Aan 

deze impuls zijn voorwaarden verbonden zoals investeren op materiaal 

en opleiding maar niet op personeel. De activiteiten moet in 2015 zijn 

gestart en zijn afgerond omdat de VVE regeling dat voorschrijft.

Mei 2015 verwachten wij te vernemen welk bedrag voor VVE wij zullen 

ontvangen tot en met 2018. Na deze periode is de verwachting dat de 

middelen aan de algemene uitkering worden toegevoegd. De 

verplichtingen blijven bestaan vanuit de wettelijke grondslag.

Begroting 2015

Cumulatief start 2015

Subsidie opvang geïndiceerde peuters (s)

Facturen geïndiceerde peuters (aanname gebaseerd 

€ 30.272

€ 25.000



€ 123.799

Beschikking 2015

€ 105.305

Structurele lasten:

€ 99.772

Incidentele ruimte:

€ 129.332

op historische feiten) (s)

Organisatie en coördinatie (s) 

Uitvoeringsplan 2015-2018 (i)

Inzet extern resultaatafspraken (i)

VVE monitor PSZ en KDV (s)

Logopediescreening PSZ en KDV (s)

Logopediescreening groep 2 (s)

Taalstimuleren bibliotheek op school BO

Taalstimuleren voorleesuren buurthuis

Vervolg taaltoets (cursus en test) (i)

Kwaliteitsverbetering VVE basisonderwijs (OAB) 12 

locaties (i)

Kwaliteitsverbetering PSZ/KDV (i/s)

Intensiveren toeleiding naar PSZ (i)

€ 12.500

€   2.500

€   5.500

€ 12.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 25.064

€ 13.200

€   8.000

€ 45.000

€ 20.000

€ 10.000

Financieel & activiteitenoverzicht 2014

Inkomsten € 104.998 s=structureel i=incidenteel

Terugvordering incidenteel € 30.355 (overname locatieandere aanbieder)

Cumulatief start 

01-01-2014

€ 140.762

Beschikking 2014

104.998

SiSa verantwoording 

2014 € 121.962

Uitgaven Subsidie opvang geïndiceerde peuters (s)

Facturen geïndiceerde peuters (s)

Logopediescreening PSZ en KDV (s)

Taalstimuleren bibliotheek op school BO 

Taalstimuleren voorleesuren buurthuis (i)

Kwaliteit verbeteren uitvoering niveau 

bepalende toetsen taal (il)

Coördinatie kosten (i)

Onderzoek VVE BO (i)

Start uitvoeringsplan

Organisatie en coördinatie

Sardes (interne kwaliteitszorg  thema 

bijeenkomst)

€ 44.484

€ 23.520,35

€  9.633,69

€ 25.064

€ 13.200

€ 14.708

€   4.681

€ 14.030

€   2.831

€ 11.882

€      500


