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Kansen voor Kinderen 2

• Kracht vanuit de basis

• Subsidieregeling sinds 2016

• Plus-IKC’s, basis-IKC’s en IKC’s in ontwikkeling 

• Versterken IKC-ontwikkeling in de dorpen

• Impactgericht werken

Volg ons op: 

www.ikc-leeuwarden.nl

LinkedIn: IKC Leeuwarden 



Subsidieregeling 2023-2024 (1) 

• Budgetten hetzelfde als vorig jaar
• Gemeentelijke middelen: € 1.000.000

• NPO: € 520.000,-

• Exacte verdeling volgt nog
• Waarschijnlijk ook vergelijkbaar met vorig jaar

• Maar onzeker hoeveel aanvragen er binnen komen



Subsidieregeling 2023-2024 (2) 

• Analyse (Facts, figures, feelings), langetermijnvisie > verbreed 
profiel

• Verbreed profiel:
• Extra activiteiten voor kinderen (rijke schooldag)

• Extra aanbod

• Door professionals

• Doorgaande lijn

• Ouderbetrokkenheid

• (Peuter-kleutergroepen)

• Aanvraagformulier met een vast en een jaarlijks te updaten deel



Subsidieregeling 2023-2024 (3) 

• Ouderbetrokkenheid: systeembenadering

• Doorgaande lijn: afstemmen van leren en 

en ontwikkelen van voorschool tot VO

• Peuter-kleutergroepen (deelplafond, kader, 

vve-kwaliteitstraject) Kansen voor kinderen

Professional

OuderKind



Subsidieregeling 2023-2024 (4) 

• Subsidiebedrag 
• Basisbedrag
• Plus bedrag per kind (2 jaar of ouder, 1-1-2023)
• Waaronder NPO: € 43,92 per kind
• Innovatieve deelaanvraag vervalt

• Niet IKC’s: € 43,92/kind (2 jaar of ouder, 1-1-2023). 

• Maximum uurtarief voor activiteiten:
• Wordt nog bepaald
• Percentages voor voorbereiding en overhead blijven

• 80% inzet professionals waarvan maximaal de helft voorbereiding

• 20% overhead



Subsidieregeling 2023-2024 (5) 

• Aanvraagformulier ziet er

ongeveer zo uit:

• Vast: visie, analyse, breed profiel

• Wisselend deel: updates



IKC Commissie (1)

• Adviseert het college over de subsidieaanvragen

• Maar kan jullie ook aan het denken zetten

• Proloog, PCBO, BMS, SKF en Sinne hebben een eigen lid, 
daarnaast is er een onafhankelijk, wetenschappelijk lid, een lid 
voor de andere schoolbesturen en een voorzitter

• Gemeente is secretaris

• Iedere aanvraag wordt aan de Commissie gepresenteerd 



IKC Commissie (2)

• De IKC Commissie kijkt aan de hand van de volgende criteria:
• Integraal: er is sprake van aantoonbare integrale samenwerking tussen 

onderwijs en opvang bij de uitvoering
• Aansturing: er is sprake van gelijkwaardigheid tussen onderwijs en 

opvang bij de aansturing van het IKC
• Planmatigheid: de visie en analyse van data leiden op een logische 

manier tot de plannen van aanpak of profielplannen/keuze van 
activiteiten

• Intensief: het extra aanbod bestaat uit een programma dat frequent en 
met aandacht wordt uitgevoerd. Het IKC bereikt zoveel mogelijk alle 
kinderen. 

• Ouderbetrokkenheid: het IKC draagt zorg voor een sterk systeem van 
ouders, kinderen en professionals. 



Procedures en deadlines

• Vanaf nu: nadenken over waar je naar toe wilt en wat daarvoor 
nodig is

• December 2022: Vaststellen subsidieregeling  en 
aanvraagformulieren door B&W

• Januari 2023: Schrijven aanvraag

• Indienen voor 1 februari 2023 (dus uiterlijk 31 januari).

• Uitnodiging presentatie commissie op een donderdag of vrijdag in 
maart; daarvoor mogelijk aanvullingen nodig. 

• Let op: ondertekening! 

• Voor 1 juni besluit over toekenning



Tips en adviezen

• Begin op tijd, ga brainstormen, benader vanuit visie

• Vraag tips/adviezen bij stafbureau, collega’s en gemeente

• Of ga samen aan de slag

• Inzet Kunstkade, BV Sport en dBieb

• Gemeenschapsgeld = verantwoorden, trek aan de bel



Vragen?



Contactgegevens

• Suzanna van der Heide
• suzanna.vanderheide@leeuwarden.nl

• 058 233 8855 

• Bodes Kroes
• bodes.kroes@leeuwarden.nl

• 058 233 8328 
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