Subsidieregeling BSO+ Hart van Brabant 2022 - 2023
Besluit van Bestuurscommissie Jeugd van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant
tot vaststelling van de subsidieregeling BSO+ Hart van Brabant 2022 en 2023
De Bestuurscommissie Jeugd van de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant;
overwegende dat het bestuur BSO+ wil bevorderen door het verlenen van subsidies voor activiteiten
die daaraan bijdragen;
gelet op de Algemene subsidieverordening Gemeenschappelijke Regeling regio Hart van Brabant;
besluit vast te stellen de subsidieregeling BSO+ Hart van Brabant 2022 en 2023:
Artikel 1 - Aard van de regeling
1. Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in Artikel 2, lid 1 van de ASV.
2. De bepalingen uit de in lid 1 bedoelde verordening zijn van toepassing, voor zover
daarvan in deze regeling niet wordt afgeweken.
Artikel 2 - Definities
1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. aanbieder: organisatie die BSO+ levert conform de vereisten in onderhavige subsidieregeling;
b. ASV: Algemene subsidieverordening Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant;
c. BC: Bestuurscommissie Jeugd als bedoeld in de ASV;
d. BSO+: buitenschoolse opvang plus. Het betreft de recreatieve, belevingsgerichte
kinderopvang buiten schooltijden voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte die staan
ingeschreven bij een SBO of SO. Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen,
opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen;
e. BSN: Burger servicenummer;
f. college: het college van burgemeester en wethouders van een van de deelnemende
gemeenten aan de GR HvB;
g. dagdeel: 3,5 tot 4 uur;
h. GR HvB: gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant, het samenwerkingsverband van
gemeenten in Midden-Brabant waarbij jeugdhulp en BSO+ gezamenlijk wordt georganiseerd
en ingekocht;
i. reguliere BSO: buitenschoolse opvang gericht op kinderen die staan ingeschreven op een
basisschool als bedoeld in art. 1 Wet primair onderwijs;
j. SBO: speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in art. 1 Wet primair onderwijs;
k. SO: school voor speciaal onderwijs als bedoeld in art. 2 lid 1 Wet op de expertise centra, niet
zijnde voortgezet speciaal onderwijs;
l. Toegang: de voorziening die het college heeft ingericht om ondersteuning te bieden aan een
gezin en de toeleiding te organiseren naar hulp, zorg, ondersteuning en opvang.
2. Tot BSO+ wordt niet gerekend:
a. reguliere BSO;
b. het toezicht houden op schoolgaande kinderen dat zich beperkt tot het toezicht tijdens de
middagpauze;
c. verzorging en opvoeding die plaatsvindt in het kader van de Jeugdwet;
d. de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, anders dan
gastouderopvang, die geschiedt op een plaats waar het kind zijn hoofdverblijf heeft.
Artikel 3 - Toepassingsbereik
1. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening en vaststelling van
subsidies door de BC voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.
2. Op deze subsidieregeling zijn de Wet op de Kinderopvang en de Jeugdwet niet van toepassing.
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Artikel 4 - Activiteiten
1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor BSO+. BSO+ is bedoeld voor die kinderen van het
SBO en SO die opvang behoeven, maar niet terecht kunnen op een reguliere BSO i.v.m. hun extra
ondersteuningsbehoefte.
2. Voor BSO+ geldt het volgende:
a. normalisering is het uitgangspunt. Verzorging opvoeding en opvang door ouders en reguliere
BSO is voorliggend op de BSO+, zodat de behoefte zoveel mogelijk in de nabije omgeving van
het kind wordt vervuld;
b. BSO+ wordt slechts aanvullend op de inzet vanuit het sociale netwerk ingezet;
c. de Toegang bepaalt welke kinderen voor BSO+ in aanmerking komen en hoeveel dagdelen
BSO+ geleverd mogen worden;
d. de ratio van hoeveel opvangmedewerkers er per kind worden ingezet, wordt door de
aanbieder aangepast op de ondersteuningsbehoefte van de kinderen.
3. Het organiseren van vervoer naar en van de opvanglocatie wordt geboden door de aanbieder als
de ouders niet in staat zijn om hierin te voorzien. Hierbij draagt de aanbieder zorg voor:
a. Adequate vervoermiddelen voorzien van alle benodigde veiligheidsvoorschriften.
b. Chauffeurs in het bezit van een verklaring omtrent gedrag.
Artikel 5 - Eisen aan de aanbieder
1. De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een aanbieder die BSO+ biedt in een van
de gemeenten van de GR HvB.
2. De aanbieder werkt niet met onderaannemers; BSO+ wordt uitgevoerd door de aanbieder zelf op
de eigen locatie(s).
3. De aanbieder beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin ten minste een concrete
beschrijving is opgenomen van:
a. de wijze waarop de ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij
naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de BSO+ wordt gestreefd;
b. de wijze waarop de aanbieder invulling geeft aan de thema’s genoemd in artikel 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang.
4. De aanbieder heeft een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te
vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De aanbieder draagt er zorg voor dat conform
het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. Dat beleid omvat in ieder geval:
a. een concrete beschrijving van de wijze waarop de aanbieder er zorg voor draagt dat het
veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de medewerkers een continue proces is van
het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren;
b. een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen op locatie met zich
brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: de voornaamste risico’s met grote gevolgen
voor de veiligheid van kinderen, de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de
gezondheid van kinderen, en het risico op grensoverschrijdend gedrag door medewerkers,
medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en
kinderen;
c. een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen
welke termijn zijn respectievelijk worden genomen teneinde de onder lid 2 sub b van dit
artikel genoemde risico’s in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
5. De aanbieder draagt er zorg voor dat er gedurende de BSO+ te allen tijde ten minste één
medewerker aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van medische eerste hulp aan
kinderen.
6. De aanbieder organiseert de BSO+ op zodanige wijze, voorziet de opvanglocatie zowel
kwalitatief, als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, draagt zorg voor een zodanige
verantwoordelijkheidstoedeling, en voert een zodanig pedagogisch beleid dat een en ander
redelijkerwijs leidt tot verantwoorde BSO+.

2

7. Ter uitvoering van het genoemde in lid 6 besteedt de aanbieder in ieder geval aantoonbaar
aandacht aan het aantal medewerkers in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie, de
groepsgrootte, het dagritme, de opleidingseisen waaraan medewerkers voldoen, de
voorwaarden waaronder en de mate waarin medewerkers in opleiding en stagiairs kunnen
worden belast met de verzorging, opvoeding en bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, de
inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de opleidingseisen waaraan pedagogisch
beleidsmedewerkers voldoen.
8. Alle medewerkers van de aanbieder zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.
9. De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
10. De aanbieder is verplicht te werken volgens de Wet op de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
11. Indien de aanbieder of medewerker van de aanbieder op enigerlei wijze bekend is geworden dat
een bij zijn onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan
een misdrijf tegen de zeden of psychisch of fysiek geweld jegens een kind dat gebruik maakt van
de door hem geboden BSO+, treedt de aanbieder of medewerker van de aanbieder onverwijld in
overleg met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het onderwijs.
12. Indien uit het overleg, bedoeld in het elfde lid, moet worden geconcludeerd dat sprake is van een
redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf
als bedoeld in het elfde lid, doet de aanbieder of medewerker van de aanbieder onverwijld
aangifte bij een opsporingsambtenaar van de politie.
13. De aanbieder hanteert een klachtenregeling die er in ieder geval in voorziet dat:
a. de ouder zijn klacht schriftelijk bij de aanbieder kan indienen;
b. de aanbieder de klacht zorgvuldig onderzoekt;
c. de aanbieder de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de
behandeling van de klacht;
d. de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes
weken na indiening bij de aanbieder, wordt afgehandeld;
e. de aanbieder aan de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht
verstrekt, en;
f. er in het oordeel een concrete termijn wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen
naar aanleiding van de klacht zullen zijn gerealiseerd.
14. De aanbieder levert in het kader van verantwoording van de geleverde opvang binnen een
maand na ieder kwartaal aan een door de BC aan te wijzen functionaris een overzicht aan met de
volgende gegevens per kind dat gebruik maakt van BSO+:
a. Naam
b. Geboortedatum
c. Leeftijd
d. BSN
e. Woonplaats
f. Gemeente
g. Aantal dagdelen geconsumeerde BSO+
h. Totale kosten geconsumeerde BSO+
Bij ieder kwartaal volgend op het eerste kwartaal van het kalenderjaar worden ook de eerdere
kwartalen wederom aangeleverd.
15. Eenzelfde overzicht met dezelfde gegevens als beschreven in lid 13 wordt binnen drie maanden
na afloop van een kalenderjaar door de aanbieder aangeleverd in de vorm van een jaaroverzicht.
Artikel 6 - Doelgroep BSO+
BSO+ mag door aanbieders uitsluitend op grond van deze subsidieregeling worden geleverd aan
kinderen die voldoen aan de volgende eigenschappen:
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a.
b.
c.
d.
e.

het kind is ingezetene van Nederland;
het kind staat ingeschreven op een SBO of een SO;
het kind is niet rolstoel gebonden;
het kind is niet ernstig meervoudig beperkt;
het kind komt niet of niet meer in aanmerking toegelaten te worden voor een reguliere BSO
vanwege zijn ondersteuningsbehoefte;
f. het is voor de ouders van het kind niet mogelijk om te voorzien in de opvang ten tijde van de
dagdelen waarvoor hij de aanvraag voor BSO+ heeft ingediend;
g. het kind is door de Toegang van een aan de GR HvB deelnemende gemeente toegelaten tot
BSO+.
Artikel 7 - Aanvraag van de subsidie
1. De subsidieregeling zal worden gepubliceerd op een website van de GR HvB, waarbij wordt
aangegeven binnen welke termijn aanvragers hun aanvraag in kunnen sturen.
2. Bij de aanvraag van de subsidie worden onderstaande documenten en informatie aangeleverd:
a. adressen van het hoofdkantoor en opvanglocatie(s) van de aanvrager;
b. contactgegevens van de contactpersoon van de aanvrager;
c. een overzicht van behaalde opleidingen, certificeringen en registraties van de medewerkers
die direct betrokken zijn bij het leveren van BSO+ en het bepalen van het beleid betreffende
BSO+;
d. een overzicht van kwaliteitscertificeringen van de organisatie;
e. een pedagogisch beleidsplan zoals beschreven in artikel 5 lid 3;
f. een veiligheids- en gezondheidsbeleid zoals beschreven in artikel 5 lid 4;
g. het totale bedrag waarvoor de aanvrager binnen de geldigheidsduur van de subsidieregeling
BSO+ wil en kan leveren, waarbij dat bedrag nooit hoger kan zijn dan het subsidieplafond in
artikel 8 lid 1.
3. Een aanvraag die niet voldoet aan de vereisten in het tweede lid wordt niet in behandeling
genomen.
4. De BC kan het verlenen en vaststellen van de subsidie mandateren, waarbij ondermandaat is
toegestaan.
5. De BC is bevoegd om in bijzondere gevallen van hardheid gemotiveerd van deze
regeling af te wijken.
Artikel 8 - Subsidieplafond
1. Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 900.000,-.
2. Het subsidieplafond geldt voor de gehele geldigheidsduur van de subsidieregeling.
Artikel 9 - Wijze van verdeling
1. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, vindt verstrekking van de subsidie plaats in volgorde
van de door de BC aangebrachte rangschikking, totdat het voor de betrokken subsidie
vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
2. Bij de rangschikking van de aanvragen kent de BC punten toe - tot aan een maximum van 70
punten - aan de hand van de volgende aspecten:
a. de kwaliteit van de medewerkers, beoordeeld aan de hand van het aangeleverde conform
artikel 7 lid 2 sub c van deze regeling (20 punten);
b. de certificering van de organisatie, beoordeeld aan de hand van het aangeleverde conform
artikel 7 lid 2 sub d van deze regeling (10 punten);
c. de kwaliteit van het pedagogisch beleidsplan, beoordeeld aan de hand van het aangeleverde
conform artikel 7 lid 2 sub e van deze regeling (10 punten);
d. de kwaliteit van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, beoordeeld aan de hand van het
aangeleverde conform artikel 7 lid 2 sub f van deze regeling (10 punten);
e. bijdrage aan een gespreid aanbod over de deelnemende gemeenten van de GR HvB op grond
van de locatie(s) waar de BSO+ geleverd zal gaan worden (20 punten).
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Artikel 10 - Verantwoording en vaststelling subsidie
1. Binnen vier maanden na afloop van de geldigheidsduur van de subsidieregeling dient de
aanbieder een aanvraag tot subsidievaststelling in. Afhankelijk van het verleende subsidiebedrag
verantwoordt de aanbieder de subsidie conform de in artikel 14, 15 of 16 geldende bepalingen
van de ASV.
2. Aanvullend op de verantwoording in het vorige lid levert de aanbieder het volgende aan:
a. een overzicht conform de in artikel 5 lid 14 van deze regeling genoemde gegevens voor de
gehele geldigheidsduur van de subsidieregeling;
b. een lijst van voorgevallen calamiteiten in de zin van artikel 5 lid 4 en lid 11 van deze regeling
en de manier waarop de aanbieder hiermee is omgegaan en waar nodig zijn beleid heeft
aangescherpt.
3. Op basis van de aanlevering van het genoemde in het eerste en tweede lid stelt de BC na
ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling de subsidie vast, onder verrekening van
eventueel verleende voorschotten. Een controle waarin wordt onderzocht of het jaaroverzicht
genoemd in het tweede lid, onder a correspondeert met de administratie van de BC is onderdeel
van de beoordeling van de aanvraag tot subsidievaststelling.
Artikel 11 - Tarief BSO+
1. Deze subsidieregeling ziet op een tegemoetkoming in de kosten BSO+ voor kinderen die
volgens het BRP staan ingeschreven in een van de gemeenten van de GR HvB en voldoen aan
de criteria in artikel 6 van deze regeling.
2. Het tarief voor het leveren van een dagdeel BSO+ is € 50,90. Het tarief wordt gedurende de
geldigheidsduur van de subsidieregeling niet geïndexeerd.
3. Binnen dit tarief vallen alle kosten die gepaard gaan met BSO+, waaronder in ieder geval:
opvangwerkzaamheden, vervoer, eten, drinken, locatiekosten en overheadkosten.
4. De bestuurscommissie vergoedt enkel de kosten voor de dagdelen waarop het kind gebruik
heeft gemaakt van BSO+. Resterende kosten maken geen onderdeel uit van deze
subsidieregeling.
Artikel 12 - Geldigheidsduur subsidieregeling
Deze subsidieregeling geldt van 1 september 2022 tot en met 31 december 2023.
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