
 

 

Vragen en antwoorden vierde aanvraagtijdvak ‘Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en 

interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang’  

1. Wat is het doel van de subsidieregeling ‘Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en 

interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang’? 

 

Antwoord 

Het doel van de ‘Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden 

beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang’ is het versterken van de Nederlandse 

taal- en interactievaardigheden bij de beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang.  

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekt overeenkomstig de bepalingen 

in deze regeling op aanvraag subsidie aan houders van kindercentra of gastouderbureaus1 als 

bijdrage in de kosten voor het volgen van een training ‘Oog voor Interactie’ of ‘Tink’ die zijn  

genoemd in de bijlage bij de subsidieregeling door hun medewerkers (zie ook vraag 2).  

De trainingen ‘Tink’ en ‘Oog voor Interactie’ zijn gericht op het versterken van de 

beroepsgerichte taal- en interactievaardigheden van de beroepskrachten in de kinderopvang, 

gericht op de ontwikkeling van het kind. De nadruk van de trainingen ‘Oog voor Interactie’ en 

‘Tink’ ligt op het versterken van de interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers 

in hun dagelijks werk. De trainingen ‘Tink’ en ‘Oog voor Interactie’ zijn niet specifiek gericht 

op het verhogen van het taalniveau Nederlands van de beroepskrachten.  

2. Op welke doelgroepen zijn de individuele trainingen en de train-de-trainer-trainingen 

gericht?  

Antwoord 

De individuele trainingen zijn bedoeld voor beroepskrachten die werken bij kindercentra 
(kinderdagverblijven en/of buitenschoolse opvang).  
De train-de-trainer-trainingen zijn bedoeld voor leidinggevenden of stafmedewerkers bij een 
kindercentrum of voor bemiddelingsmedewerkers bij een gastouderbureau. Deelnemers aan 
de train-de-trainer-trainingen kunnen de kennis en vaardigheden die zij tijdens de training 
hebben opgedaan overdragen aan beroepskrachten of gastouders bij hun eigen organisatie. 
Er gelden toelatingseisen voor de train-de-trainer-training. Informatie hierover kunt u vinden 
op de websites www.nji.nl/oog-voor-interactie en www.sardes.nl/Tink.  
 

3. Hoe kan ik als houder subsidie aanvragen in het kader van de ‘Tijdelijke subsidieregeling 

versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de 

kinderopvang’? 

 

Antwoord 

Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de subsidieregeling start op dinsdag 2 januari 2018, 

9.00 uur en loopt tot en met maandag 30 april 2018, 17.00 uur. Hoe u subsidie kunt 

aanvragen leest u op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.  

                                                           
1
 Met de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk op 1 januari 2018   

zijn alle peuterspeelzalen met ingang van die datum omgevormd tot kindercentrum in het Landelijk Register 

Kinderopvang (LRK).  

http://www.sardes.nl/Tink
http://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/


 

 

Het is mogelijk dat, indien het subsidieplafond al vóór 30 april 2018, 17.00 uur is bereikt, de 

subsidieregeling zodanig wordt gewijzigd dat het aanvraagtijdvak eerder wordt gesloten. In 

dat geval wordt dat onder andere ook bekend gemaakt op de website van Uitvoering Van 

Beleid (www.uitvoeringvanbeleidszw.nl). Na de sluiting van het tijdvak is het niet meer 

mogelijk om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie. 

4. Ik heb al in een eerder tijdvak binnen deze regeling subsidie aangevraagd voor mijn 

medewerkers, kan ik dit jaar weer subsidie aanvragen?  

Antwoord 

Wanneer een van uw medewerkers een training ‘Oog voor Interactie’ of ‘Tink’ uit een eerder 

aanvraagtijdvak nog niet heeft afgerond, kunt u voor het komende aanvraagtijdvak niet 

opnieuw subsidie aanvragen. Activiteiten waarvoor in een eerder aanvraagtijdvak subsidie is 

toegekend, komen niet in aanmerking voor subsidie in een volgend tijdvak.  

Wanneer uw medewerkers alle trainingen uit een eerder aanvraagtijdvak hebben afgerond, 

kunt u in 2018 gedurende het aanvraagtijdvak opnieuw subsidie aanvragen voor het volgen 

van trainingen ‘Tink’ of ‘Oog voor Interactie’ door uw medewerkers.  

 

5. Hoeveel subsidie kan ik in een aanvraagtijdvak maximaal aanvragen? 

 

Antwoord 

Een houder van een kindercentrum of van een gastouderbureau kan per aanvraagtijdvak  

maximaal € 25.000,- subsidie aanvragen voor een bijdrage aan de kosten van het volgen van 

een training Tink of Oog voor Interactie door zijn medewerkers. 

 

6. Kan ik zelf een training kiezen? 

 

Antwoord 

Nee, u bent verplicht om de subsidie te besteden aan een van de twee trainingen die zijn 

genoemd in de bijlage bij de subsidieregeling. U kunt wel zelf bepalen of u kiest voor de 

training ‘Tink’ van Sardes of ‘Oog voor Interactie’ van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

Een individuele training ‘Oog voor Interactie’ of ‘Tink’ volgt u bij de externe 

trainers/licentiehouders die erkend zijn door  het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) of Sardes 

(zie ook vraag 8).  

Indien u subsidie heeft ontvangen voor een  train-de-trainer-training kunt u kiezen voor een 

train-de-trainer-training ‘Oog voor Interactie’ die wordt uitgevoerd door NJi of  ‘Tink’ die 

wordt uitgevoerd door  Sardes.  

 

7. Ben ik verplicht om de training te volgen bij de organisatie die ik heb aangegeven op het 

aanvraagformulier? 

 

Antwoord 

Nee, u kunt nog afwijken van de keuze die u eerder heeft aangegeven op het 

aanvraagformulier. U kunt op grond van deze subsidieregeling alleen kiezen voor een training 

‘Oog voor Interactie’ van het NJi of ‘Tink’ van Sardes.  

 

http://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/


 

 

8. Hoe kan ik een externe trainer/licentiehouder vinden die de trainingen taal- en 

interactievaardigheden in het kader van deze subsidie kan uitvoeren? 

 

Antwoord 

De trainingen taal- en interactievaardigheden  ‘Oog voor Interactie’ 

 en ‘Tink’ worden alleen vanuit deze subsidieregeling aangeboden. De individuele trainingen 

voor pedagogisch medewerkers mogen daarbij alleen worden uitgevoerd door externe 

trainers/licentiehouders die zijn erkend door NJi en/of Sardes. Voor informatie over de 

externe trainers/licentiehouders verwijs ik u naar www.nji.nl/Oog-voor-interactie en 

http://www.sardes.nl/C100-PF48-Licentiehouders-TINK.html. 

 

De train-de-trainer-trainingen voor leidinggevenden, stafmedewerkers of 

bemiddelingsmedewerkers bij gastouderbureaus worden door NJi en Sardes zelf uitgevoerd. 

De train-de-trainer-trainingen omvatten drie of vier bijeenkomsten. De tijdens de training 

verworden kennis en vaardigheden kunnen daarna zelf aan de beroepskrachten of 

gastouders van de eigen organisatie worden doorgegeven. Meer informatie over de train-de-

trainer-trainingen kunt u vinden op www.nji.nl/Oog-voor-interactie of 

http://www.sardes.nl/C101-S37-TINK-trainersopleiding-voor-interne-trainers.html.  

 

9. Wanneer mag ik starten met de training(en)? 

 

Antwoord 

Nadat de door u ingediende subsidieaanvraag is beoordeeld, ontvangt u een beschikking van 

Uitvoering van Beleid waarin de door u ingediende aanvraag voor subsidie wordt 

goedgekeurd of wordt afgewezen.  

Wanneer subsidie aan u is verleend, vindt u in de verleningsbeschikking de begin- en 

einddatum die voor u van toepassing is voor het volgen van trainingen ‘Oog voor Interactie’ 

of ‘Tink’.  

 

De trainingen moeten binnen deze projectperiode van 52 weken volledig zijn doorlopen. De 

subsidie wordt uiterlijk 74 weken na de begindatum van de projectperiode die is vermeld in 

de beschikking definitief vastgesteld door Uitvoering van Beleid. Zie ook artikel 10 van de 

officiële regelgeving (http://wetten.overheid.nl/BWBR0035909/2017-03-02). 

 

Een volledig afgeronde training geeft de medewerker recht op een Bewijs van Deelname of 

Certificaat (zie ook het antwoord op vraag 14). Het Bewijs van Deelname of Certificaat geldt 

voor Uitvoering Van Beleid als bewijs dat de medewerker de training in het kader van de 

subsidie heeft gevolgd. Uitvoering Van Beleid kan u hiernaar vragen vanuit de steekproef die 

zij uitvoeren voor de subsidievaststelling.  

De trainingsdagen die buiten de projectperiode vallen, komen niet in aanmerking voor 

subsidie.  

 

 

 

 

http://www.nji.nl/Oog-voor-interactie
http://www.sardes.nl/C100-PF48-Licentiehouders-TINK.html
http://www.nji.nl/Oog-voor-interactie
http://www.sardes.nl/C101-S37-TINK-trainersopleiding-voor-interne-trainers.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035909/2017-03-02


 

 

10. Wanneer moet ik als houder contact opnemen met Uitvoering Van Beleid (meldingsplicht)? 

 

Antwoord 

Zodra u weet dat de trainingen waarvoor u subsidie heeft ontvangen niet volledig binnen de 

projectperiode van 52 weken kunnen zijn afgerond, dient u dit schriftelijk door te geven aan 

Uitvoering Van Beleid (kinderopvangUVB@minszw.nl). 

  

Als deelnemers tussentijds met de training stoppen en dus geen Certificaat of Bewijs van 

Deelname zullen ontvangen, dient u dit schriftelijk te melden aan Uitvoering Van Beleid 

(kinderopvangUVB@minszw.nl). 

 

Als u afziet van de aan u toegekende subsidie of als er minder medewerkers gebruik maken 

van de training(en) dan waarvoor u subsidie heeft ontvangen dient u, als houder, 

onmiddellijk Uitvoering Van Beleid hiervan op de hoogte te stellen. U dient een 

intrekkingverzoek, respectievelijk verzoek tot herziening van de subsidieverlening via een 

email te sturen naar kinderopvangUVB@minszw.nl. 

 

Voor meer informatie over de meldingsplicht: zie artikel 12 van de officiële regelgeving 

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0035909/2017-03-02). 

 

11. Hoeveel bijeenkomsten omvatten de trainingen? 

 

Antwoord 

De individuele training ‘Oog voor Interactie’ omvat 6 bijeenkomsten + opdrachten. De 

individuele training ‘Tink’ omvat 8 bijeenkomsten + opdrachten. De individuele trainingen 

duren gemiddeld 6 tot 9 maanden.  

De train-de-trainer-trainingen omvatten 3 of 5  bijeenkomsten.  

Op de websites www.nji.nl/oog-voor-interactie of www.sardes.nl/Tink kunt u meer 

informatie vinden over de trainingen.  

 

12. Mag ik de trainingen volgen samen met een andere kinderopvangvoorziening? 

 

Antwoord 

Ja, het is mogelijk dat u de trainingen volgt samen met een ander kindercentrum. Let er wel 

op dat uw medewerkers de trainingen volledig moeten hebben afgerond voor de einddatum 

van de projectperiode die staat in de subsidiebeschikking die u heeft ontvangen. U krijgt dus 

geen uitstel van de projectperiode als u de training samen met een andere 

kinderopvangvoorziening volgt. Desgevraagd moet u aan Uitvoering Van Beleid de 

Certificaten of Bewijzen van Deelname van de trainingen die uw medewerkers hebben 

afgerond kunnen laten zien (zie ook het antwoord op vraag 9). 

 

 

 

 

 

mailto:kinderopvangUVB@minszw.nl
mailto:kinderopvangUVB@minszw.nl
mailto:kinderopvangUVB@minszw.nl
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035909/2017-03-02
http://www.nji.nl/oog-voor-interactie
http://www.sardes.nl/Tink


 

 

13. Kan ik rechten ontlenen aan informatie die de trainer mij heeft gegeven? 

 

Antwoord 

Nee, u kunt geen rechten ontlenen aan informatie over de subsidie die u van de trainer of 

anderen dan Uitvoering van Beleid hebt gekregen. De subsidievoorwaarden zijn opgenomen 

in de ‘Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten 

en gastouders in de kinderopvang’. Zie hiervoor de officiële regelgeving 

(http://wetten.overheid.nl/BWBR0035909/2017-03-02). Enkel deze regeling is bepalend voor 

de uitvoering van deze subsidie. Op het moment dat u als houder subsidie aanvraagt, gaat u 

akkoord met de subsidievoorwaarden en bent u verplicht zich aan deze voorwaarden te 

houden. Indien u vragen heeft over de voorwaarden kunt u schriftelijk contact opnemen met 

de helpdesk kinderopvang van Uitvoering Van Beleid via kinderopvangUVB@minszw.nl.  

 

14. Welke bewijsstukken moet ik kunnen aanleveren om te bewijzen dat de trainingen in het 

kader van de subsidie zijn afgerond? 

 

Antwoord 

U moet een Certificaat of Bewijs van Deelname kunnen laten zien, afhankelijk van welke 

training uw medewerkers hebben gevolgd. Zie vraag 15 voor het verschil hiertussen.   

 

Van u wordt verwacht dat u kopieën van de Certificaten of Bewijzen van Deelname van de 

afgeronde trainingen van uw medewerkers bewaart in uw administratie. Vraag hiervoor 

toestemming van de betrokken stafmedewerkers of pedagogisch medewerkers. De 

certificaten en bewijzen van deelname dienen altijd te zijn voorzien van de data van de 

bijeenkomsten. 

 

15. Wat is het verschil tussen Certificaten en Bewijzen van deelname? 

 

Antwoord 

Deelnemers aan de individuele training ‘Tink’ van Sardes ontvangen een Certificaat wanneer 

zij een training volledig hebben afgerond. Deelnemers aan de individuele training ‘Oog voor 

Interactie’ van NJi ontvangen een Bewijs van Deelname wanneer zij de training volledig 

hebben afgerond. Deelnemers aan de train-de-trainer-trainingen ontvangen zowel bij ‘Oog 

voor Interactie’ van NJi als bij ‘Tink’ van Sardes een Certificaat zodra zij deze volledig hebben 

afgerond (zie ook vraag 11).  

 

16. Wie kan ik benaderen als ik vragen heb over de subsidieregeling?  

 

Antwoord  

Met vragen over de voorwaarden waaraan u moet voldoen, over de subsidieregeling of over 

de subsidiebeschikking kunt u contact opnemen met Uitvoering Van Beleid via de helpdesk 

kinderopvang (kinderopvangUVB@minszw.nl).  

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035909/2017-03-02
mailto:kinderopvangUVB@minszw.nl
mailto:kinderopvangUVB@minszw.nl


 

 

17. Wie kan ik benaderen als ik vragen heb over de trainingen? 

 

Antwoord 

Als u inhoudelijke vragen heeft over de individuele trainingen ‘Oog voor Interactie’ van NJi of 

‘Tink’ van Sardes kunt u contact opnemen met de trainers/licentiehouders. Met vragen over 

de train-de-trainer-trainingen ‘Oog voor Interactie’ van NJi of ‘Tink’ van Sardes kunt u contact 

opnemen met NJi (training@nji.nl) of met Sardes (tink@sardes.nl) of u kunt meer informatie 

vinden op de websites www.nji/nl/oog-voor-interactie of www.sardes.nl/Tink.  

 

18. Welke partijen spelen een rol rondom de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en 

interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang?  

 

Antwoord 

De ‘Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en 

gastouders in de kinderopvang’ is vastgesteld door de Minister van SZW. Uitvoering Van 

Beleid voert de ‘Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden 

beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang’ uit.  

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Sardes bieden de individuele en de train-de-trainer-

trainingen ‘Oog voor Interactie’ en ‘Tink’ aan die onderdeel uitmaken van deze 

subsidieregeling.  

De monitoring van de trainingen taal- en interactievaardigheden door het Bureau Kwaliteit 

Kinderopvang (BKK) is per 31 december 2017 afgelopen. Vanaf januari 2018 nemen NJi en 

Sardes het beheer van de monitoring van de trainingen taal- en interactievaardigheden over. 

Dit wordt momenteel verder ingevuld.  

 

19. Kan ik na 2018 weer subsidie aanvragen? 

Antwoord  

Dinsdag 2 januari 2018, 9.00 uur, start het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de Tijdelijke 

subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden. Na het vierde aanvraagtijdvak 

zal geen volgend aanvraagtijdvak van deze subsidieregeling meer starten. 

 

20. Hoe verhouden de trainingen ‘Tink’ en ‘Oog voor Interactie’ zich tot andere opleidingen en 

cursussen op het terrein van de kinderopvang, zoals de scholing voor babyspecialist?  

 

Antwoord 

De trainingen ‘Tink’ en ‘Oog voor Interactie’ zijn gericht op het versterken van 

beroepsgerichte taal- en interactievaardigheden van beroepskrachten die werken in de 

kinderopvang. Deze trainingen zijn niet bedoeld om op te leiden voor specifieke functies, 

zoals bijvoorbeeld babyspecialist. De branchepartijen op het terrein van de kinderopvang 

kunnen  in het kader van de CAO nadere afspraken maken over functie- en opleidingseisen 

op het terrein van de kinderopvang. 

mailto:training@nji.nl
mailto:tink@sardes.nl

