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Introductie 

Net als in andere gemeenten gaan ook in Tiel veel peuters gaan naar een kinderdagverblijf of naar 

peuteropvang en wordt voor kinderen die dit nodig hebben VVE aangeboden. Via een 

overdrachtsformulier vanuit de (VVE-)peuteropvang wordt het onderwijs, met toestemming van de 

ouders, geïnformeerd over de ontwikkeling van het kind in de voorschoolse periode. Echter dit 

formulier gaat niet diep in over de eventuele extra ondersteuning die voor dit kind nodig is vanaf de 

start in het basisonderwijs. Hierdoor kan het dus gebeuren dat het basisonderwijs na enige tijd merkt 

dat het kind extra ondersteuning nodig heeft en in het uiterste geval niet geplaatst is op de school 

met de juiste ondersteuningsmogelijkheden.  

Daarnaast is er ook sprake van een groep kinderen die voordat zij starten in het basisonderwijs geen 

gebruik hebben gemaakt van voorschoolse voorzieningen. Van deze kinderen is vooraf niet bekend of 

er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. 

Deze constatering uit het veld vraagt om een nieuwe schakel in de keten van het 

ondersteuningsnetwerk rondom het jonge kind. Concreet zijn er twee mogelijke aandachtspunten 

medio 2018: 

1. Kleuters stromen binnen met zorgvragen/problemen die het onderwijs nog onvoldoende in 

kaart had. Ondersteuning start daardoor te laat. Dit is een logisch gevolg als er onvoldoende, 

te laat of onduidelijke overdracht is naar onderwijs over de ondersteuningsvraag die er was. 

Voorschoolse voorzieningen hebben dit nota bene niet altijd zelf in beeld, mede omdat de 

ondersteuning in het basisonderwijs niet tot de expertise van een voorschoolse voorziening 

behoort.  

2. Kleuters die niet naar een voorschoolse voorziening zijn geweest, stromen binnen met 

zorgvragen/problemen die het onderwijs nog onvoldoende in kaart had. 

 
Met de pilot peuterconsulent wil de gemeente Tiel kijken in welke mate deze aandachtspunten 

voorkomen en in hoeverre de inzet van een peuterconsulent een oplossing bieden in de aanpak van 

deze problematiek. 

 

Achtergrondinformatie 

Gemeenten zijn in het kader van het integraal jeugdbeleid verantwoordelijk voor een sluitend 

netwerk van zorgverleners, zodat kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zich 

optimaal te kunnen ontwikkelen. Voorschoolse locaties hebben ook de taak om peuters met een 

ondersteuningsbehoefte al vroegtijdig te signaleren.  



De gemeente Tiel wil meer inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoeften van peuters. De gemeente 

wil daarom de pilot peuterconsulent opzetten met als doel de ondersteuningsbehoeften van peuters 

in kaart te brengen. Deze informatie is van belang voor een goede overgang naar het onderwijs.  

Het betreft een nieuw initiatief, waarbij gebruik gemaakt wordt van de expertise die is opgedaan in 

de gemeente Culemborg, waar deze consulent al wordt ingezet vanuit het samenwerkingsverband 

Betuwe Primair Onderwijs (BePO). 

In dit projectplan staat beschreven welke doelen de gemeente Tiel wil bereiken met de inzet van de 

peuterconsulent, hoe de inzet van de peuterconsulent wordt vormgegeven en welke kosten hiermee 

samenhangen. Het projectplan vormt de onderbouwing voor de subsidie die de gemeente verstrekt 

aan het samenwerkingsverband voor de periode 2018-2019. 

 

1. Ambitie 

De peuterconsulent vormt een noodzakelijke spil in het netwerk rondom het kind met een extra 

ondersteuningsbehoefte. De peuterconsulent observeert het kind, geeft advies aan de betrokken 

partijen en legt de nodige links met professionals in Tielse netwerk die kunnen voorzien in de 

geconstateerde ondersteuningsbehoefte.  

Middels het inzetten van de peuterconsulent wil de gemeente Tiel meer inzicht krijgen in de 

ondersteuningsbehoeften in het onderwijs en investeren in de overgang van voor- naar vroegschool.  

 

2. Betrokken partijen 

Betrokken partijen bij de organisatie van de pilot peuterconsulent: 

 gemeente Tiel; 

 samenwerkingsverband Betuws primair passend onderwijs (BePO); 

 alle instellingen uit het peuterspeelzaalwerk die actief zijn in de gemeente; 

 alle scholen uit het primair onderwijs in de gemeente; 

 lokale schoolbestuurders uit het primair onderwijs. 
 
Het consultatiebureau (STMR) denkt mee in het proces en heeft zicht op de peuters die niet naar een 

voorschoolse voorziening gaan. 

 

3. Doelen & resultaten 

Beoogde doelen 

 Beter inzicht in de ondersteuningsbehoeften van peuters. 

 Betere overgang van voor- naar vroegschool. 

 Snellere ondersteuningsaanpak voor kleuters in het onderwijs. 

 

Beoogde resultaten: 

1. De overstap tussen peuteropvang(/kinderopvang) en de basisschool verloopt voor het kind 

soepel. Het kind ontvangt op de basisschool vanaf de start de (extra) ondersteuning die nodig is  



2. De peuterconsulent ondersteunt het overstapproces zodanig dat het kind direct van de 

basisschool de juiste (extra) ondersteuning ontvangt. 

3. De betrokken instellingen vanuit peuterspeelzalenwerk/kinderopvang en de lokale basisscholen 

zijn tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen van de peuterconsulent. 

4. De gemeente is in staat op grond van beschikbare monitorinformatie een weloverwogen besluit 

te nemen over de voortzetting van het project in schooljaar 2019-2020. 

 

4. Aanpak schooljaar  

4.1 Invulling functie peuterconsulent 

Tijdens het vervolgoverleg is samen met de betrokken partijen besloten om de 

peuterconsulentfunctie te laten vervullen via het samenwerkingsverband BePO. Het 

samenwerkingsverband heeft ervaring met de inzet van een peuterconsulent in de gemeente 

Culemborg.  

4.2 Functieomschrijving en takenpakket peuterconsulent in Tiel 

Het samenwerkingsverband BePO zal in juni 2018 de functieomschrijving en het takenpakket 

opstellen. Dit document zal vervolgens in dezelfde periode door de betrokken partners (c.q. de 

begeleidingsgroep, zie 4.4) beoordeeld en -indien nodig- aangepast en aangevuld worden. 

De kernwaarden die de functie peuterconsulent kenmerken zijn volgens de betrokken partners als 

volgt: integraliteit, brede kennis, sterk netwerk, verbindend / linking pin, procesbegeleiding en 

monitoring. 

4.3 Integrale aanpak 

De peuterconsulent heeft per casus oog voor een goede afstemming met andere interventies op het 

moment dat de ondersteuning plaats vindt. Dit om te voorkomen dat losstaande en mogelijk 

overlappende interventies plaatsvinden.  

In overleg met de betrokken partners is daarom besloten de peuterconsulent integraal in te zetten. 

De integrale aanpak houdt in dat de peuterconsulent actief is in verschillende omgevingen (e.g. 

voorschools, vroegschools, wijk en zorg), met meerdere partijen samenwerkt (e.g. peuteropvang, 

basisonderwijs, JGZ, consultatiebureau, samenwerkingsverband, gemeente), de doorgaande lijn 

bewaakt, met als doel de ontwikkeling van het kind in het onderwijs in brede zin te ondersteunen 

(e.g. onderwijskundig, zorggericht, sociaal-emotioneel).  

4.4 Begeleidingsgroep 

In de pilot peuterconsulent wordt een begeleidingsgroep ingericht. Deze groep bestaat uit 

vertegenwoordigers van het Tielse onderwijs, peuteropvang, JGZ 0-4, het samenwerkingsverband 

BePO en de gemeente. De begeleidingsgroep zal in het schooljaar 2018-2019 minimaal drie keer 

bijeenkomen om de voorgang van de pilot te bespreken en de uitvoering bij te sturen waar nodig. De 

taken van de peuterconsulent en de peuterconsulent zelf worden tijdens deze overleggen 

geëvalueerd. Momenten van samenkomen zijn: 

 oktober-november 2018; 

 januari-februari 2019; 

 mei-juni 2019. 

 



Aan het eind van het schooljaar 2018-2019 wordt besloten in welke vorm de pilot al dan niet 

gecontinueerd wordt. 

 

5. Planning 

De opstartfase van de pilot vindt plaats in de periode juni-augustus 2018. De gemeente Tiel vindt het 

belangrijk dat in de opstartfase voldoende tijd wordt genomen om de werving en selectie van de 

peuterconsulent uit te voeren. De gemeente stelt daarom voor om meer tijd in te plannen voor de 

werving en selectie dan besproken tijdens het vervolgoverleg op 5 juni jl. Zodoende hebben 

gegadigden ruim de tijd om te reageren op de vacature en kan de selectie zonder tijdsdruk 

plaatsvinden.  

De voorgestelde planning ziet er als volgt uit: 

Datum Activiteit 

8 juni 2018 conceptplan pilot peuterconsulent gemeente Tiel 

11-15 juni 2018 vooraankondiging vacature peuterconsulent via begeleidingsgroep 

11-19 juni 2018 1. swv BePO stelt functieprofiel peuterconsulent op 

2. betrokken partijen beoordelen het functieprofiel 

20 juni 2018 functieomschrijving peuterconsulent definitief en gepubliceerd 

20 juni-14 juli 2018  werving peuterconsulent 

4 juli 2018  overleg begeleidingsgroep / eerste selectie kandidaten 

6 juli 2018 uitnodigingen geselecteerde kandidaten verspreiden 

14 juli-26 augustus 2018 zomervakantieperiode 

27-31 augustus 2018 sollicitatiegesprekken met kandidaten door begeleidingsgroep 

1 oktober 2018 start functie peuterconsulent 

 

 

6. Facilitering 

6.1 Kosten 

De peuterconsulent wordt bekostigd vanuit het gemeentelijke OAB-budget. De kosten zijn 

aanvankelijk geraamd op € 7.500,-. Bij nader inzien zijn deze kosten te laag ingeschat. Op basis van 

het projectplan en nieuwe berekeningen worden de kosten geraamd op € 23.600,-. Deze kosten 

kunnen gedekt worden uit jet Onderwijsachterstandenbudget 2018/ 2019. 

Berekening peuterconsulent:  

Inzet 45 weken, gemiddeld 8 uur per week / max. 360 uur op jaarbasis. 

De kosten op basis van uurtarief € 60,- bedragen daarmee € 23.600,- 

Opslag 10% 

6.3 Bekostiging 
Gemeente Tiel verstrekt het samenwerkingsverband BePO een doelsubsidie voor schooljaar 2018-
2019 van € 23.760,-.  



  
 


