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Voorwoord 
 
Voor u ligt de VVE-monitor 2014/2015. De gemeente Arnhem wil met het VVE-beleid taal- en 
onderwijsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen, opsporen en aanpakken. Hiertoe wordt op een 
groot aantal VVE-locaties in Arnhem een kwalitatief hoogwaardig educatief aanbod geboden aan 
doelgroepkinderen. In de Brandpunt-documentaire ‘Het failliet van de Voorschool’ (3-11-2015) lag 
VVE behoorlijk onder vuur. Deze uitzending is gebaseerd op onderzoek van professor Ruben Fukkink, 
waarbij de algemene conclusie was dat VVE in de afgelopen jaren niks heeft opgeleverd, de opbrengst 
is “nul”, aldus de hoogleraar. Ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten in Arnhem zien juist 
het tegenovergestelde. Zij zien wel resultaat van de VVE-aanpak op de ontwikkeling van kinderen. 
Wanneer de ontwikkelingslijn van VVE-kinderen wordt vergeleken met die van kinderen in een 
reguliere kinderopvang dan zien we dat de achterstand van VVE-kinderen op kinderen zonder 
ontwikkelingsachterstand zeker niet groter wordt, dankzij de speciale aanpak in de VVE-voorziening. 
De achterstand wordt niet volledig weggewerkt, maar een gelijke ontwikkelingscurve is zeker een 
belangrijk en positief resultaat1. De intensiteit van aanbod is natuurlijk van invloed, alsmede gemengde 
groepen en de ondersteuning van deskundige pedagogisch medewerkers en ouders2. 
 
Met de gemeente Arnhem zijn er prestatieafspraken gemaakt t.a.v. VVE. Deze hebben betrekking op 
bereik, intensiteit, duur en doorgaande lijn. In deze monitor worden de resultaten op deze indicatoren 
weergegeven. Hiermee wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor de 
toekomst. Tevens wordt ingegaan op de professionalisering en coaching van VVE-medewerkers en de 
ouderbetrokkenheid. In het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeente is afgesproken dat de gemeente 
Arnhem resultaatafspraken maakt met de schoolbesturen over de opbrengsten VVE. Hiertoe 
ontwikkelt Stichting PAS een datamodel om de benodigde gegevens te kunnen analyseren (gereed 
voorjaar 2016). Door de harmonisatiewet (2015) zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 
kindcentra geworden. Sinds 1 maart 2015 worden de Arnhemse kindcentra ingedeeld in VVE-intensief 
of een VVE-basislocatie. Deze monitor gaat nog uit van VVE-, VVE-select en reguliere speelzalen. 
 
De VVE-monitor is geschreven voor verschillende doelgroepen. In de opbouw is hier rekening mee 
gehouden. De monitor begint met een samenvatting van de resultaten. Vervolgens wordt ingegaan op 
de resultaten t.a.v. de prestatieafspraken met de gemeente Arnhem. In de bijlagen vindt u 
gedetailleerde informatie op wijkniveau. De VVE-monitor kan niet gemaakt worden zonder het tijdig 
en zorgvuldig aanleveren van de VVE-gegevens door de partnerinstellingen: de OAB/VVE-scholen en 
VVE-volgscholen van De Basis, Delta, Fluvius en de Ibn-i Sinaschool en de VVE-locaties van Rijnstad, 
SPA en SKAR. Voor allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd, hartelijk dank daarvoor. 
 
Annette Mullink en Martijn Davelaar 
Stichting PAS (Primair Onderwijs Arnhem in Samenwerking) 
Arnhem, februari 2016 

                                                           
1 Bron: ‘Precoolonderzoek’, Universiteit van Amsterdam in opdracht van DUO (december 2015) 
2 Bron: ‘Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen’, Annika de Haan, promotor Prof. P. Leseman  
(28 oktober 2015) 
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Samenvatting 
 
Kader 
 
Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt gedoeld op een educatief aanbod voor jonge 
kinderen die risico lopen op taal- en onderwijsachterstanden (doelgroepkinderen). Uitvoering vindt 
plaats zowel voorschools (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) als vroegschools (basisscholen 
groep 1 en 2). Voor- en vroegschoolse voorzieningen werken samen aan de doorgaande lijn VVE. VVE 
maakt deel uit van het Onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem. Vanaf 1 januari 2010 
wordt binnen de gemeente de volgende definitie voor doelgroepkinderen gehanteerd: 
 
Doelgroepkinderen in Arnhem zijn peuters en kleuters met een leerlinggewicht volgens de 
gewichtenregeling van het primair onderwijs. Dit zijn kinderen van laagopgeleide ouders. 
 
Daarnaast worden ook kinderen met een andere VVE-indicatie (zoals een taalachterstand) in beeld 
gebracht. Vanuit het Rijk zijn er kwaliteitseisen op het gebied van VVE-tijd geformuleerd. Ten aanzien 
van het VVE-beleid zijn de volgende prestatieafspraken met de gemeente Arnhem gemaakt: 
o bereik: alle doelgroeppeuters en -kleuters worden bereikt met een VVE-programma 
o VVE-tijd: doelgroeppeuters gaan (minimaal één jaar) 4 dagdelen naar een VVE-voorziening 
o dubbele bezetting: een dubbele bezetting van 4 dagdelen in groep 1 en 2 
o doorgaande lijn: doelgroeppeuters en -kleuters krijgen hetzelfde VVE-programma. Het 

management van de VVE-locaties in de wijken werkt samen om de doorgaande lijn te 
bevorderen. Doelgroepkinderen stromen door naar een OAB/VVE-(volg)school 

o professionalisering & coaching: pedagogisch medewerkers zijn deskundig op het gebied van 
VVE. Zij worden getraind in Kaleidoscoop en OVM en gecoacht door VVE-coaches van St. PAS 

o ouderbetrokkenheid: actieve betrokkenheid van ouders is één van de belangrijkste factoren voor 
schoolsucces van kinderen. Om dit te vergroten gaan VVE-locaties een educatief partnerschap 
aan met ouders. Voor doelgroepouders worden gerichte activiteiten georganiseerd, waar nodig 
en mogelijk afgestemd op de behoefte van de ouders. 

 
De consultatiebureaus en de logopedisten van Stichting PAS vervullen een belangrijke rol van 
signalering, indicatie en toeleiding naar peuterspeelzalen/kinderdagverblijven op basis van 
risicoregistratie. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) registreert deze 
gegevens. Door indicaties reeds op jonge leeftijd te laten plaatsvinden worden belangrijke knelpunten 
opgelost. Op moment van aanmelding van een peuter bij een (VVE-)psz/kdv is bekend of het kind een 
VVE-indicatie heeft. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen met een VVE-indicatie op de wachtlijst 
terecht komen. Er zijn betrouwbare cijfers omtrent de omvang van de groep van doelgroeppeuters, op 
basis waarvan een berekening van het bereik gemaakt kan worden. Er ontstaat een beeld van de 
verspreiding en het bereik van doelgroeppeuters per wijk, waardoor beter kan worden ingespeeld op 
de VVE-behoeften per wijk. Het niet-bereik van doelgroeppeuters wordt reeds in een vroeg stadium 
zichtbaar. Hierdoor kan snel ingespeeld worden op het niet-bereik. In samenwerking met de gemeente 
Arnhem wil Stichting PAS op korte termijn betrouwbare gegevens van de consultatiebureaus 
verzamelen omtrent signalering, indicaties en toeleiding van doelgroepkinderen. 
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Voorschools (2½-4 jaar) 
 
Bereik 
Het totale bereik van doelgroeppeuters in 2014/2015 ligt op 95 procent. Dit is een toename ten 
opzichte van de voorgaande twee schooljaren (86 procent in 2013/2014 en 63 procent in 2012/2013). 
De VVE-voorzieningen zitten met name in de wijken waar (bij benadering) veel doelgroeppeuters zijn. 
Het bereik is in deze wijken hoog en over het algemeen (verder) toegenomen ten opzichte van 
2013/2014. Er is in Arnhem nog geen 100 procent aanbod gerealiseerd. Probleem bij de vaststelling 
van een 100 procent aanbod is mede het gebrek aan gegevens over het daadwerkelijk aantal 
doelgroeppeuters in Arnhem. 
 
VVE-tijd 
In 2014/2015 bezocht 69 procent van de peuters voor 4 dagdelen of meer een VVE-psz/kdv. Dit is een 
afname ten opzichte van de voorgaande jaren. In alle wijken is het aandeel peuters dat minimaal 4 
dagdelen per week een VVE-psz/kdv bezocht afgenomen. In de wijken Arnhemse Broek, Malburgen 
Oost (Zuid) en Presikhaaf West gaan relatief de meeste peuters voor minimaal 4 dagdelen per week 
naar een VVE-psz/kdv. Naar de VVE-selectspeelzalen gaat een kleiner deel van de peuters voor 4 
dagdelen of meer. Hier zitten ook minder doelgroeppeuters dan op VVE-psz/kdv. Het aandeel peuters 
dat voor 4 dagdelen of meer een VVE-selectspeelzaal bezoekt is met 19 procent nauwelijks 
toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2014/2015 heeft 86 procent van alle 
uitgestroomde doelgroepkinderen een VVE-aanbod van minimaal 1 jaar gehad. Dit is een afname 
vergeleken met de voorgaande jaren.  
 
Doorgaande lijn 
In 2014/2015 verlieten in totaal 483 peuters een VVE-psz/kdv of VVE-selectspeelzaal, waarvan 156 (32 
procent) doelgroeppeuters. Dit is een kleine toename vergeleken met het schooljaar daarvoor (27 
procent). De helft van de doelgroeppeuters ging vanuit een VVE-psz/kdv naar een OAB/VVE-school of 
VVE-volgschool in de wijk (47 procent naar een OAB/VVE-school, 3 procent naar een VVE-volgschool). 
Dit is een afname ten opzichte van 2013/2014 (58 procent). Daarnaast gaat nog een klein deel van de 
doelgroeppeuters naar een OAB/VVE-school buiten de wijk (10 procent). De overige doelgroeppeuters 
gaan naar een niet-VVE-school (30 procent) of gaan ergens anders naartoe (11 procent). De relatieve 
doorstroom naar een OAB/VVE-school binnen de wijk is het grootst in de wijken Geitenkamp, 
Malburgen Oost (Zuid), Malburgen West en Presikhaaf West. 
 
Opbrengsten 
Alle locaties gebruiken dezelfde basisset van observatielijnen uit het OVM. In 2013/2014 werd een 
nieuwe module aan het OVM toegevoegd. Het betreft de module ‘Analyse’ die ontwikkelingen op 
kind-, groeps- of locatieniveau zichtbaar maakt. Voor 2014/2015 lag de focus op de afstemming van 
de gewenste informatie op de VVE in Arnhem en het zichtbaar maken van de ontwikkelingen met 
behulp van deze module.  
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Vroegschools (4-6 jaar) 
 
Bereik 
Op 1 juli 2015 zaten er 4.049 kleuters op alle Arnhemse basisscholen, waarvan 360 (9 procent) 
doelgroepkleuters o.b.v. de gewichtenregeling. Dit is een kleine afname ten opzichte van het jaar 
daarvoor (10 procent). Op de OAB/VVE-scholen zaten 853 kleuters, waarvan 258 (30 procent) met een 
gewicht. Op de VVE-volgschool zaten 97 kleuters, waarvan 9 (9 procent) met een gewicht. De 
OAB/VVE-scholen en de VVE-volgschool tezamen bereiken 74 procent (267/360) van de 
doelgroepkleuters in Arnhem. Dit is een kleine afname ten opzichte van het schooljaar daarvoor (83 
procent). Van alle Arnhemse doelgroepkleuters worden 83 doelgroepkleuters (24 procent) niet bereikt. 
Deze kinderen gaan naar een niet-VVE-school. Het niet-bereik is vooral hoog in de wijken De Laar, 
Elderveld, Rijkerswoerd, Schuytgraaf en St. Marten. Belangrijkste reden is waarschijnlijk dat in deze 
wijken geen OAB/VVE-scholen zijn. 
 
Dubbele bezetting 
In 2014/2015 werken bijna alle (13 van de 14) OAB/VVE-scholen in de vroegschoolse periode met een 
dubbele bezetting van minimaal 2 dagdelen per week. De meeste OAB/VVE-scholen (10) realiseerden 
een dubbele bezetting van 4 dagdelen of meer per week. Dit is een toename ten opzichte van de 
voorgaande jaren.  
 
Doorgaande lijn 
De meeste doelgroepkinderen stromen door naar een OAB/VVE-school of VVE-volgschool. Op de 
OAB/VVE-scholen heeft 90 procent van de ingestroomde doelgroepkleuters een peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf bezocht, waarvan 83 procent een VVE-psz/kdv. Dit is een stijging ten opzichte van 
het schooljaar daarvoor (66 procent). 69 procent van de doelgroepkleuters heeft minimaal 4 dagdelen 
per week een VVE-psz/kdv bezocht. Verder stroomt 7 procent van de doelgroepkleuters in vanuit een 
reguliere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en heeft 10 procent geen peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf bezocht. Op de VVE-volgschool heeft 63 procent van de ingestroomde 
doelgroepkleuters een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht, waarvan 50 procent een VVE-
psz/kdv. Dit is een kleine afname ten opzichte van het schooljaar daarvoor (62 procent). Verder 
stroomt 13 procent van de doelgroepkleuters in vanuit een reguliere peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf en heeft 38 procent geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht.  
 
Opbrengsten 
In de voorgaande VVE monitor (2013/2014) zijn van de OAB/VVE-scholen van kinderen die in 
schooljaar 2014/2015 in groep 3 zaten de gemiddelde vaardigheidsscores op de toetsen Taal en 
Rekenen voor Kleuters gegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kinderen die wel en geen VVE- 
programma hebben gevolgd in de voorschoolse periode. Bij sommige scholen waren echter geen 
(voldoende) voorschoolse gegevens beschikbaar. Daarom is (nogmaals) het belang van het invoeren 
van de voorschoolse gegevens aangegeven. Door de resultaten van toetsgegevens efficiënter te 
koppelen aan de voorschoolse geschiedenis willen we meer zicht krijgen op de opbrengsten van VVE. 
Stichting PAS heeft een ICT-plan gemaakt om de benodigde gegevens op te halen, onder andere uit 
Esis-B. Zij doen dit middels een dataverwerkingsmodel dat speciaal hiervoor gebouwd wordt in het 
programma Qlikview door TIG (The Implementation Group), welke gereed is in voorjaar 2016. 
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Professionalisering & coaching  
 
Een belangrijk kwaliteitsinstrument is voortdurende professionalisering en deskundigheidsbevordering 
van VVE-beroepskrachten. De basis van het Arnhemse VVE-beleid bestaat uit Kaleidoscoop en het 
ontwikkelingsvolgmodel OVM 2.0. Daarnaast is er extra aandacht voor taal (Met Woorden in de 
Weer/LOGO 3000). Binnen Arnhem geldt de afspraak dat alle leidsters, pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten en onderwijsassistenten in een Arnhemse VVE-locatie geschoold zijn in Kaleidoscoop en 
het OVM. De gemeenten en het Rijk hebben in 2012 o.a. afgesproken dat er meer Hbo’ers ingezet 
worden in de voor- en vroegschoolse educatie. Eén van de manieren waarmee Arnhem hieraan wil 
voldoen is door middel van de inzet van VVE-coaches. Deze coaches worden met name ingezet om de 
educatieve kwaliteit van het opbrengst gericht werken in de doorgaande lijn te bevorderen. De VVE-
coaches worden getraind in het werken met het instrument VVE-coach. Dit instrument is gebaseerd op 
het toezichtkader VVE. Er is op vijf VVE-locaties een start gemaakt met de coaching van pedagogisch 
medewerkers. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken, waar mogelijk aansluitend op de training 
opbrengst gericht werken. Op enkele locaties is doelbewust inrichten van de speel-leeromgeving als 
basis het startpunt van de coaching. 
 
Ouderbetrokkenheid 
 
Vanuit de overtuiging dat actieve betrokkenheid van ouders één van de belangrijkste factoren is in het 
schoolsucces van kinderen wil Arnhem de ouderbetrokkenheid stimuleren. In 2013 is gestart met de 
implementatie van het beleidsplan ‘Ouders doen mee met VVE’. In 2014/2015 hebben we de 
implementatiefase afgesloten. De belangrijkste elementen van het beleidsplan zijn door nagenoeg alle 
VVE-locaties opgenomen in hun werkplan. Er zijn enkele locaties die in 2015 nog in voorbereiding 
waren om een ouderarrangement aan te bieden. Op verzoek van Stichting PAS heeft het ITS aan het 
eind van het schooljaar een eerste meting uitgevoerd naar de stand van zaken wat betreft de 
samenwerking tussen ouder, voorschoolse voorziening en de eerste twee groepen van de basisscholen 
in Arnhem en de gepercipieerde effecten op kinderen. Er is een grote bereidheid tot samenwerking, dit 
heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Maar professionals ervaren 
samenwerking ook als tijdrovend. Anderzijds zouden ouders zouden beter geïnformeerd willen 
worden. Hier valt dus nog winst te behalen. 
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1 Kader 
 

1.1 Wat is VVE? 
Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt gedoeld op een educatief aanbod voor jonge 
kinderen die risico lopen op taal- en onderwijsachterstanden. Uitvoering vindt plaats zowel 
voorschools (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) als vroegschools (basisscholen groep 1 en 2). 
Voor- en vroegschoolse voorzieningen werken samen aan de doorgaande lijn VVE. VVE wordt vooral 
aangeboden op die locaties waar relatief veel kinderen zijn met onderwijsachterstanden. 
 

1.2 Doelgroep 
VVE maakt deel uit van het Onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Arnhem. Vanaf 1 januari 
2010 wordt binnen de gemeente de volgende definitie voor doelgroepkinderen gehanteerd: 
 
Doelgroepkinderen in Arnhem zijn peuters en kleuters met een leerlinggewicht volgens de 
gewichtenregeling van het primair onderwijs. Dit zijn kinderen van laagopgeleide ouders. 
 
Doelgroeppeuters gaan vier dagen per week naar een VVE-peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Naast de 
kinderen met een leerlinggewicht, worden ook de kinderen met een andere VVE-indicatie in beeld 
gebracht (VVE-indicatie taal of anders). Zie verder paragraaf 2.6 Interne zorgstructuur. 
 

1.3 VVE-voorzieningen 
De gemeente Arnhem kent VVE-voorzieningen voor peuters (voorschools) 3 en kleuters (vroegschools):  
o VVE-peuterspeelzalen/kinderdagverblijven, incl. start- en voorschoolgroepen (voorschools) 
o VVE-selectspeelzalen (voorschools) 
o OAB/VVE-scholen (vroegschools) 
o VVE-volgscholen (vroegschools). 
 
VVE-peuterspeelzalen/kinderdagverblijven en OAB/VVE-scholen 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van wijken binnen de gemeente Arnhem met de aanwezige VVE-
peuterspeelzalen/kinderdagverblijven en OAB/VVE-scholen in de periode 2014/2015. Deze VVE-
locaties bieden intensief onderwijs en begeleiding aan jonge kinderen om onderwijsachterstanden 
(met specifieke aandacht voor taalachterstanden) te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. De 
OAB/VVE-scholen hebben minimaal 20 procent doelgroepkleuters. Er wordt gewerkt aan een 
doorgaande lijn van een voorschoolse voorziening naar vroegschoolse educatie (groep 1 en 2). Basis 
hierbij is het programma Kaleidoscoop met extra taalaanbod waarbij gewerkt wordt met het 
kindvolgsysteem OVM (ontwikkelingsvolgmodel (zeer) jonge kind).  
 
 
  

                                                           
3 Per 1 maart 2015 zijn alle VVE-peuterspeelzalen/kinderdagverblijven, VVE-selectspeelzalen ‘VVE-basislocaties’ of ‘VVE-
intensieflocaties’ geworden. Deze VVE monitor gaat nog uit van de situatie zoals deze was vóór 1 maart 2015. 



 
VVE monitor 2014-2015 

 
 

 10 

Tabel 1 Overzicht VVE-locaties 2014/2015 

wijk  
VVE-peuterspeelzaal/ 
kinderdagverblijf 

OAB/VVE-school 

Arnhemse Broek  De Symfonie 1 
De Symfonie 2 

Hugo de Grootschool                         
St. Paulusschool 

Elderveld   

Geitenkamp De Blokkendoos                    
De Grenspost 

De Vlindertuin                                  
De Witte school 

Klarendal Klarendal 1,2 
 

Ibn-i Sinaschool                        
Kunstrijk 

Malburgen Oost (Noord) De Malburcht 1, 2 en 3 
Merlijn 

Monchyschool (Graslaan) 
St. Margarethaschool 

Malburgen Oost (Zuid) De Kleine Boemerang 
Het Speelrijk 
Startgroep Johannes 
Startgroep Mozaïek 
Voorschool Mozaïek (Eimersingel) 
Voorschool Mozaïek (Zwanebloemlaan)4 

Johannesschool 
Het Mozaïek (Eimerssingel) 
Het Mozaïek (Zwanebloemlaan) 

Malburgen West De Vrolijke Ark 
Klimop 

Monchyschool (Lupinestraat)            
Pastoor van Arsschool 

Presikhaaf Oost De Overkant Dr. Willem Dreesschool 

Presikhaaf West Presikhaven Nijntje 
Harlekijn 
Startgroep Dribbel 
Startgroep Dikkie Dik 

Annie M.G. Schmidtschool 
OLV van Lourdesschool 

 
 
VVE-selectspeelzalen en VVE-volgscholen 
Naast de VVE-locaties zijn er de (minder intensievere) VVE-selectspeelzalen en de VVE-volgscholen (zie 
tabel 2). Om tot een 100 procent bereik van doelgroeppeuters te komen zijn een aantal 
peuterspeelzalen aangewezen als VVE-selectspeelzaal. Deze speelzalen staan doorgaans in wijken met 
minder doelgroepkinderen. De VVE-volgscholen werken planmatig aan VVE op het gebied van 
woordenschatontwikkeling, mondelinge taalvaardigheid en beginnende geletterdheid. Deze scholen 
hebben tussen de 10 en 20 procent doelgroepkleuters, met een minimum van 5 doelgroepkleuters. 
Belangrijke voorwaarde hierbij is een interactieve leeromgeving met aandacht voor brede ontwikkeling 
waarbij de ontwikkeling van kinderen geobserveerd en geregistreerd wordt. Ook wordt de 
betrokkenheid van ouders gestimuleerd.  

 
  

                                                           
4 Het Mozaïek telt twee voorschoolgroepen bestaande uit peuters en kleuters onder leiding van peuterspeelzaal en basisschool 
(locaties: Mozaïek Eimerssingel en Mozaïek Zwanebloemlaan). 
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Tabel 2 Overzicht VVE-selectspeelzalen en VVE-volgscholen 2014/2015 

wijk VVE-selectspeelzaal VVE-volgschool 

De Laar Moriaantje 
Trommelaar 

Jeroen Boschschool 

Elderveld Rakkertjes  

Presikhaaf Oost Pinokkio  

Rijkerswoerd Dikkertje Dap  

Vredenburg/Kronenburg Pompeltje  
 
 

1.4 VVE-programma Arnhem 
Het VVE-programma Kaleidoscoop vormt de kern van het VVE-beleid in Arnhem. Kaleidoscoop is een 
ontwikkelingsgerichte methodiek gericht op de brede ontwikkeling van kinderen. Basis van 
Kaleidoscoop is Actief Leren. Belangrijke componenten van het VVE-programma zijn Taal, 
Rekenen/Wiskunde en Sociaal-emotionele ontwikkeling5. Ter versterking van de taalcomponent wordt 
gewerkt met aanvullende programma’s voor woordenschatontwikkeling en taalstimulering. Hiervoor 
wordt gewerkt met de methoden Met Woorden in de Weer, Interactief taalonderwijs en Ko Totaal. Het 
ontwikkelen van rekenvaardigheden en abstract denken begint bij de peuters met het stimuleren van 
beginnende gecijferdheid en logisch redeneren. Elke VVE-locatie beschikt over een pedagogisch 
beleidsplan waarin beschreven wordt op welke wijze wordt gewerkt aan de vier pedagogische 
basisdoelen: Sociaal/emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie en 
Overdracht van normen en waarden. De SLO-doelen (2011) voor Taal, Rekenen/Wiskunde en Sociaal-
emotionele ontwikkeling zijn leidraad bij de realisatie van het VVE-aanbod.  
 
Op bestuurlijk niveau zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop kinderen vanuit de 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf aangemeld worden bij de basisschool. De overdracht van kinderen 
van een VVE-peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar een OAB/VVE-school of VVE-volgschool gebeurt 
middels het Ontwikkelingsvolgmodel. De afspraken zijn vastgelegd in het protocol 
‘Ontwikkelingsvolgmodel VVE Arnhem’. De overige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven maken 
gebruik van het Arnhemse overdrachtsformulier. De afspraken hierover zijn beschreven in het protocol 
‘Arnhemse overdrachtsformulier’6.  

 
  

                                                           
5 Stichting PAS, Handboek Kwaliteitsbeleid VVE Arnhem (2011) 
6 Het ‘Ontwikkelingsvolgmodel VVE Arnhem’ en het protocol ‘Arnhemse overdrachtsformulier’ zijn te vinden op de website van 
Stichting PAS (www.stichtingpas.nl). 
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1.5 Prestatieafspraken met de gemeente Arnhem 
Ten aanzien van het VVE-beleid zijn prestatieafspraken met de gemeente Arnhem gemaakt. Dit zijn 
afspraken die betrekking hebben op het bereik van doelgroepkinderen, de groepsgrootte en een 
dubbele bezetting. Vanuit het Rijk zijn er kwaliteitseisen op het gebied van VVE-tijd geformuleerd. 
 
Bereik 
Doelstelling met betrekking tot het bereik over de periode 2010-2014 is gedefinieerd als de realisatie 
van 100 procent aanbod voor alle doelgroepkinderen. Een doelstelling van 100 procent aanbod 
betekent een uitbreiding van VVE naar locaties met doelgroepkinderen (zie tabel 1 en 2 voor een 
overzicht van alle locaties). Om een schatting te maken van het aantal doelgroeppeuters in Arnhem 
wordt uitgegaan van het percentage doelgroepkleuters op de Arnhemse basisscholen op 1 oktober 
van het schooljaar waarover de VVE monitor rapporteert. Uitgaande van dit percentage 
doelgroepkleuters wordt aangenomen dat er een overeenkomstig percentage doelgroeppeuters is in 
Arnhem. Om het aantal doelgroeppeuters te bepalen wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal 
peuters (2½-4 jaar) in Arnhem op 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli van het betreffende schooljaar7.  
 
VVE-tijd  
In het kader van de Wet ‘Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie’ is het aantal dagdelen voor 
doelgroeppeuters vanaf schooljaar 2009/2010 uitgebreid naar 4 dagdelen per week8. Het streven is dat 
doelgroepkinderen die naar de basisschool gaan gedurende een periode van minimaal één jaar een 
VVE-aanbod van 4 dagdelen hebben gehad.  
 
Dubbele bezetting 
Dubbele bezetting is een voorwaarde voor de uitvoering van effectieve VVE. In de voorschoolse 
periode (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) wordt standaard gewerkt met een leidster-kind 
ratio van 2 gekwalificeerde leidsters op 16 kinderen. Dit is conform de afspraken met de gemeente 
Arnhem. In de vroegschoolse periode (groep 1 en 2 van het basisonderwijs) wordt gewerkt met een 
dubbele bezetting van minimaal 2 dagdelen per week en een streven naar 4 dagdelen of meer per 
week.  
 
Doorgaande lijn 
Peuters en kleuters op de VVE-locaties krijgen hetzelfde VVE-programma, teneinde een doorgaande 
lijn te realiseren van voor- naar vroegschools. Het management van de voor- en vroegschoolse 
locaties in de wijken werkt samen om de doorstroom te bevorderen. 
 
Professionalisering & coaching 
Het personeel moet deskundig zijn/blijven op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Eén 
van de manieren om deze deskundigheid te optimaliseren is (na)scholing. Ieder jaar worden met dit 
doel bijeenkomsten, cursussen en trainingen georganiseerd. 
 

                                                           
7 Bron: Gemeente Arnhem, Basisregistratie Personen (BRP) 
8 Per 1 maart 2015 is dit bijgesteld naar minimaal 12 uur per week, verdeeld over minimaal 3 dagen per week. Vanwege deze 
‘trendbreuk’ gaan we in deze VVE monitor nog uit van de situatie zoals deze was vóór 1 maart 2015. 
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Ouderbetrokkenheid 
Actieve betrokkenheid van ouders is één van de belangrijkste factoren in het schoolsucces van 
kinderen. Als het gaat om kinderen in achterstandssituaties (de VVE-doelgroep) blijkt dat er een enorm 
verschil is tussen hoog- en laagopgeleide ouders. Laagopgeleide ouders praten over het algemeen 
veel minder met hun kinderen. Ook de manier waarop met kinderen gepraat wordt verschilt sterk. Om 
de ouderbetrokkenheid te vergroten gaan scholen en instellingen voor voorschoolse educatie een 
educatief partnerschap aan met ouders. Dit educatief partnerschap is een proces waarin betrokkenen 
(ouders, leidsters, leerkrachten en directie) elkaar wederzijds ondersteunen en waarin ze hun bijdrage 
zoveel mogelijk afstemmen met als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van peuters en 
kleuters te bevorderen. Voor doelgroepouders worden gerichte activiteiten georganiseerd. Ook 
worden programma’s ingezet die afgestemd zijn op de behoeften en mogelijkheden van de ouders op 
de betreffende locatie.   
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2 Voorschools (2½-4 jaar) 
 

2.1 Toeleiding 
De consultatiebureaus vervullen een belangrijke rol in de toeleiding van kinderen naar de VVE-
peuterspeelzalen en VVE-kinderdagverblijven. In samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland-Midden (VGGM), Rijnstad peuterspeelzaalwerk en Stap-in, SPA peuterspeelzalen en 
Kinderopvang SKAR heeft Stichting PAS een protocol ontwikkeld om de risicokinderen vroegtijdig te 
kunnen signaleren en door te kunnen verwijzen naar een VVE-locatie9. Met ingang van januari 2014 
vervult VGGM (voorheen STMG) de rol van signalering, indicatie en toeleiding naar 
peuterspeelzalen/kinderdagverblijven op basis van risicoregistratie. In samenwerking met de 
gemeente Arnhem wil Stichting PAS op korte termijn bij de consultatiebureaus betrouwbare gegevens 
verzamelen omtrent VVE-indicaties, toeleiding en plaatsingen.  
 

2.2 Bereik (doelgroep)peuters 
Doelgroeppeuters in Arnhem zijn peuters met een leerlinggewicht volgens de gewichtenregeling van 
het primair onderwijs. Binnen de VVE-peuterspeelzalen en VVE-kinderdagverblijven krijgen peuters 
volgens de gewichtenregeling van het primair onderwijs een gewicht (0, 0.3 of 1.2). Figuur 1 geeft van 
de afgelopen vier schooljaren het aantal peuters in Arnhem, het aantal geplaatste peuters op de VVE-
locaties, de schatting van het aantal doelgroeppeuters (op basis van het percentage 
doelgroepkleuters)10 en het aantal geplaatste doelgroeppeuters weer. Het totale bereik van 
doelgroeppeuters in 2014/2015 ligt op 95 procent (207/219). Dit is een toename ten opzichte van de 
voorgaande twee schooljaren (86 procent in 2013/2014 en 63 procent in 2012/2013). 
 
Figuur 1. Bereik doelgroeppeuters VVE-locaties, schooljaren 2011/2012 t/m 2014/2015 
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9 Stichting PAS, Peuters die spelen leren voor later, (www.stichtingpas.nl) (2014) 
10 Op 1 oktober 2014 heeft 8,5% van de Arnhemse kleuters een leerlinggewicht (2013: 10,1%, 2012: 12,1%, 2011: 12,6%). 
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Op basis van het percentage doelgroepkleuters van de basisscholen in de verschillende wijken is een 
schatting gemaakt van het aantal doelgroeppeuters per wijk (tabel 3). Door het geschatte aantal 
doelgroeppeuters en het geplaatste aantal doelgroeppeuters per wijk naast elkaar te zetten kan een 
benadering van het bereik per wijk worden gegeven. De VVE-voorzieningen zitten met name in de 
wijken waar (bij benadering) veel doelgroeppeuters zijn. Het bereik is in deze wijken hoog en over het 
algemeen (verder) toegenomen ten opzichte van 2013/2014. De doelgroeppeuters uit wijken waar 
geen VVE-voorzieningen zijn gaan mogelijk naar een VVE-voorziening buiten de wijk, dit verklaart dat 
het bereik in sommige wijken op (iets) meer dan 100 procent uitkomt. Daarnaast gaan ongeveer 22 
doelgroeppeuters (10 procent van de doelgroeppeuters) naar een reguliere peuterspeelzaal, met name 
in de wijken Elden, Spijkerkwartier en Velperweg e.o.11 In tabel 2 en 3 in bijlage 1 wordt een uitgebreid 
overzicht gegeven van het percentage doelgroeppeuters per peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.  
 
Tabel 3. Bereik doelgroeppeuters per wijk 2013/2014 en 2014/2015 (gemiddelde van vier kwartalen)  
wijk populatie  

peuters* 
aantal geplaatste 
peuters 

populatie 
doelgroep 
peuters ** 

aantal geplaatste 
doelgroep 
peuters 

bereik  
doelgroep 
peuters 

 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 

Alteveer/Cranevelt 70 68 - - 1 2 - - - - 

Arnhemse Broek 86 97 47 45 18 16 20 18 >100% >100% 

Burgemeesterswijk /Hoogkamp 117 110 - - - - - - - - 

Centrum 35 30 - - 4 - - - - - 

De Laar 233 238 109 101 23 15 20 17 85% >100% 

Elden 24 25 - - 5 4 - - - - 

Elderveld 144 127 32 31 14 8 12 11 87% >100% 

Geitenkamp 73 68 50 51 14 21 12 16 89% 79% 

Heijenoord 63 60 - - 1 2 - - - - 

Klarendal 93 102 44 46 18 13 14 12 81% 88% 

Klingelbeek 10 14 - - - - - - - - 

Malburgen Oost (Noord) 149 145 118 103 28 22 34 20 >100% 91% 

Malburgen Oost (Zuid) 144 142 103 99 44 44 39 38 90% 88% 

Malburgen West 109 109 79 83 19 16 16 13 81% 82% 

Monnikenhuizen 53 59 - - - - - - - - 

Presikhaaf Oost 87 86 55 55 15 11 17 16 >100% >100% 

Presikhaaf West 114 125 60 63 28 16 24 22 84% >100% 

Rijkerswoerd 261 235 37 37 2 5 6 7 >100% >100% 

Schaarsbergen 31 30 - - - - - - - - 

Schuytgraaf 343 350 - - 12 11 - - - - 

Spijkerkwartier 38 42 - - 1 2 - - - - 

St. Marten 90 92 - - 6 5 - - - - 

Velperweg e.o. 14 138 - - 5 5 - - - - 

Vredenburg/ Kronenburg 96 98 50 47 6 4 12 17 >100% >100% 

Totaal 2.603 2.589 784 760 263 219 226 207 86% 95% 
* gemiddeld aantal peuters 2½-4 jaar in de wijk op 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april 
** inschatting op basis van percentage doelgroepkleuters op de scholen in de wijk 

 

                                                           
11 Het aantal geplaatste doelgroeppeuters bij VVE-voorzieningen (207) en bij reguliere peuterspeelzalen (22) komt hiermee 
hoger uit (229) dan het (geschatte) aantal doelgroeppeuters in Arnhem (219), cijfers zijn dan ook bij benadering. 
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2.3 VVE-tijd 
Het streven is dat doelgroepkinderen die naar de basisschool gaan gedurende een periode van 
minimaal één jaar een VVE-aanbod van 4 dagdelen per week hebben gehad12. In onderstaande 
tabellen is per wijk weergegeven welk percentage van alle peuters voor 4 dagdelen per week of meer 
een VVE-peuterspeelzaal of VVE-kinderdagverblijf (tabel 4) of VVE-selectspeelzaal (tabel 5) heeft 
bezocht. Bij de VVE-kinderdagverblijven betreft het voornamelijk doelgroeppeuters. In 2014/2015 
bezocht 69 procent van de peuters voor 4 dagdelen of meer een VVE-psz/kdv. Dit is een kleine afname 
ten opzichte van de voorgaande jaren.  
 
Het totaal aantal peuters dat 4 dagdelen of meer VVE-aanbod heeft gehad is groter dan het totaal 
aantal doelgroeppeuters dat een VVE-psz/kdv bezocht. Dat betekent dat ook kinderen met een andere 
risicofactor en/of kinderen zonder VVE-indicatie minimaal 4 dagdelen VVE-aanbod hebben gekregen. 
 
In alle wijken is het aandeel peuters dat minimaal 4 dagdelen een VVE-psz/kdv bezocht afgenomen, 
het sterkst in de wijk Presikhaaf Oost. In de wijken Geitenkamp en Malburgen West is het aandeel 
peuters dat minimaal 4 dagdelen een VVE-psz/kdv bezocht het laagst. In de wijken Arnhemse Broek, 
Malburgen Oost (Zuid) en Presikhaaf West gaan relatief de meeste peuters voor minimaal 4 dagdelen 
naar een VVE-psz/kdv. 
 
Tabel 4. Aandeel peuters dat 4 dagdelen of meer naar VVE-psz/kdv gaat, schooljaren 2011/2012 t/m 2014/2015 
wijk 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Arnhemse Broek 98% 96% 99% 90% 

Geitenkamp 69% 60% 58% 43% 

Klarendal 100% 100% 78% 60% 

Malburgen Oost (Noord) 80% 75% 74% 63% 

Malburgen Oost (Zuid) 67% 80% 89% 86% 

Malburgen West 36% 14% 50% 36% 

Presikhaaf Oost - 100% 93% 68% 

Presikhaaf West 97% 98% 97% 86% 

Totaal 321 (79%) 317 (76%) 318 (79%) 272 (69%) 
 
In bijlage 1 (tabel 1.3) wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal geplaatste peuters voor 
meer of minder dan 4 dagdelen per week per VVE-psz/kdv. 
 
Bovenstaande percentages geven enkel een beeld van het aandeel van alle peuters dat minimaal 4 
dagdelen een VVE-psz/kdv bezocht. Om een beter beeld te geven van het bereik van specifiek de 
doelgroepkinderen wordt vanaf schooljaar 2015/2016 ingezoomd op het aandeel doelgroepkinderen 
dat aan de eis voor minimale VVE-tijd voldoet. Dit gaat om kinderen met een VVE-indicatie op basis 
van gewicht en om kinderen met een andere VVE-indicatie (bijvoorbeeld taal).  

                                                           
12 Per 1 maart 2015 is dit bijgesteld naar minimaal 12 uur per week, verdeeld over minimaal 3 dagen per week. Vanwege deze 
‘trendbreuk’ gaan we in deze VVE monitor nog uit van de situatie zoals deze was vóór 1 maart 2015. Voor 2014/2015 is daarom 
het gemiddelde genomen van alleen het derde en vierde kwartaal van 2014. 
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Bij de VVE-selectspeelzalen gaat een kleiner deel van de peuters voor 4 dagdelen per week of meer 
naar de peuterspeelzaal (zie tabel 5). Op de VVE-selectspeelzalen zitten ook minder doelgroeppeuters 
dan op VVE-peuterspeelzalen/kinderdagverblijven. Het aandeel peuters dat voor 4 dagdelen of meer 
een VVE-selectspeelzaal bezoekt is met 19 procent nauwelijks toegenomen ten opzichte van de 
voorgaande jaren.  
 
Per wijk zijn er niet zoveel verschillen ten opzichte van het voorgaande schooljaar. In Elderveld is het 
aandeel peuters dat voor 4 dagdelen of meer een VVE-selectspeelzaal bezoekt wel verder 
toegenomen.  
 
Tabel 5. Aandeel peuters dat 4 dagdelen of meer naar VVE-selectspeelzalen gaat, 2011/2012 t/m 2014/2015  
wijk 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Elderveld 23% 19% 28% 35% 

Klarendal 33% 45% - - 

De Laar 17% 9% 10% 12% 

Presikhaaf Oost 25% 34% 34% 32% 

Rijkerswoerd 16% 17% 17% 19% 

Vredenburg/Kronenburg 0% 18% 11% 11% 

Totaal 43 (16%) 46 (17%) 44 (17%) 48 (19%) 
 
 
In bijlage 1 (tabel 1.4) wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal geplaatste peuters voor 
meer of minder dan 4 dagdelen per week per VVE-selectspeelzaal. 
 
Naast het aantal dagdelen per week dat een kind naar een VVE-psz/kdv of een VVE-selectspeelzaal 
gaat is ook de duur van het VVE-aanbod van belang. Het streven is dat doelgroepkinderen die naar de 
basisschool gaan gedurende een periode van minimaal één jaar een VVE-aanbod van 4 dagdelen per 
week hebben gehad. In tabel 6 is van de uitgestroomde doelgroepkinderen de duur van het VVE-
aanbod gegeven. In 2014/2015 heeft 86 procent van de uitgestroomde doelgroepkinderen een VVE-
aanbod van minimaal 1 jaar gehad. Dit is een afname vergeleken met de voorgaande jaren. 
 
Tabel 6. Duur VVE-periode van uitgestroomde doelgroeppeuters van VVE-psz/kdv en VVE-selectspeelzalen,  
2011/2012 t/m 2014/2015  

 
aantal uitgestroomde 
peuters 

aantal uitgestroomde 
doelgroeppeuters 

aandeel uitgestroomde 
doelgroeppeuters  
> 1 jaar VVE 

2011/2012 742 233 91% 

2012/2013 627 188 93% 

2013/2014 484 129 95% 

2014/2015 483 156 86% 
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2.4 Wachtlijsten 
Arnhem streeft er naar dat alle kinderen (vanaf 2½ jaar) met een VVE-indicatie geplaatst zijn bij een 
VVE-voorziening om daar minimaal een jaar voor 4 dagdelen per week VVE-aanbod te krijgen. 
Desondanks komt het nog wel eens voor dat kinderen op een wachtlijst moeten worden gezet, omdat 
de locatie op dat moment (nog) geen plek kan bieden. 
 
In figuur 2 is per wijk het gemiddeld aantal peuters (vanaf 2½ jaar) met een VVE-indicatie dat op de 
wachtlijst staat weergegeven. Dit gaat om zowel doelgroeppeuters (met een gewicht) als peuters met 
een VVE-indicatie op basis van een taalarme omgeving of een andere risicofactor. In 2014/2015 is bij 
de gegevensverzameling voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen peuters met en peuters 
zonder een VVE-indicatie, waardoor deze gegevens nog maar voor 1 jaar weergegeven kunnen 
worden.  
 
Gemiddeld staan er in Arnhem 45 peuters van 2½ jaar of ouder met een VVE-indicatie op een 
wachtlijst. De meeste peuters staan op een wachtlijst in de wijken Malburgen Oost (Zuid), De Laar en 
Presikhaaf Oost. In de overige wijken waar VVE-voorzieningen zijn gaat het om enkele kinderen 
(gemiddeld minder dan 5). In Arnhem is de gemiddelde plaatsingsleeftijd van peuters met een VVE-
indicatie 2 jaar en 7 maanden. In Malburgen Oost (Zuid) worden doelgroeppeuters geplaatst met 
gemiddeld 2 jaar en 6 maanden. In De Laar en in Presikhaaf Oost is de gemiddelde plaatsingsleeftijd 
met 2 jaar en 8 maanden iets hoger. 
 
Figuur 2. Aantal peuters (vanaf 2½ jaar) met een VVE-indicatie op de wachtlijst van een VVE-psz/kdv of  
VVE-selectspeelzaal, 2014/2015 (gemiddelde van 4 kwartalen)  
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2.5 Doorgaande lijn 
In tabel 7 wordt de uitstroom van doelgroeppeuters gegeven. In 2014/2015 verlieten in totaal 483 
peuters een VVE-peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of VVE-selectspeelzaal, waarvan 156 (32 procent) 
doelgroeppeuters. Dit is een kleine toename vergeleken met het schooljaar daarvoor (27 procent). 
 
In 2014/2015 ging de helft van de doelgroeppeuters vanuit een VVE-psz/kdv naar een OAB/VVE-
school of VVE-volgschool in de wijk, waarvan 3 procent naar een VVE-volgschool en 47 procent naar 
een OAB/VVE-school, wat een afname is ten opzichte van 2013/2014 (58 procent). Daarnaast ging nog 
een klein deel van de doelgroeppeuters naar een OAB/VVE-school buiten de wijk (10 procent). De 
overige doelgroeppeuters gingen naar een niet-VVE-school (30 procent) of ergens anders naartoe (11 
procent). 
 
De relatieve doorstroom naar een OAB/VVE-school binnen de wijk is het grootst in de wijken 
Geitenkamp, Malburgen Oost (Zuid), Malburgen West en Presikhaaf West. In de wijken De Laar, 
Elderveld, Rijkerswoerd en Vredenburg/Kronenburg stromen geen kinderen meer door naar een 
OAB/VVE-school. Dit komt doordat er in deze wijken geen OAB/VVE-scholen meer zijn, waar een groot 
aandeel van de doelgroeppeuters in 2013/2014 nog naartoe stroomde. In deze wijken gaan hierdoor 
in 2014/2015 relatief meer doelgroepkinderen naar een niet-VVE-school ten opzichte van het 
schooljaar daarvoor. Vanuit de wijken Malburgen Oost (Noord) en Malburgen West stromen alle 
doelgroeppeuters in ieder geval door naar een OAB/VVE-school binnen of buiten de wijk. 
 
Tabel 7. Uitstroom doelgroeppeuters vanuit de VVE psz/kdv naar het basisonderwijs, 2013/2014 en 2014/2015 
 

in de wijk buiten de wijk anders 
aantal 

doelgroep- 
kinderen 

 VVE-school volgschool niet-VVE VVE-school niet-VVE   

13/ 
14 

14/ 
15 

13/ 
14 

14/ 
15 

13/ 
14 

14/ 
15 

13/ 
14 

14/ 
15 

13/ 
14 

14/ 
15 

13/ 
14 

14/ 
15 

13/ 
14 

14/ 
15 

Arnhemse Broek 71% 62% - - - - 14% 15% - 8% 14% 15% 7 13 

De Laar 38% - 63% 31% - 46% - 8% - 8% - 8% 16 13 

Elderveld - - 78% - - 100 11% - - - 11% - 9 12 

Geitenkamp 63% 70% - - - - - - 13% 30% 25% - 8 10 

Klarendal 25% 67% 38% - - - 38% - - 17% - 17% 8 6 

Malburgen Oost (Noord) 82% 60% - - - - - 25% - - 18% 15% 17 20 

Malburgen Oost (Zuid) 79% 72% - - 5% - 5% 11% - - 11% 17% 19 36 

Malburgen West 82% 75% - - - - 18% 25% - - - - 17 4 

Presikhaaf Oost 60% 50% - - - - - 33% 20% 17% 20% - 5 6 

Presikhaaf West 38% 77% - - - - 25% - 13% 8% 25% 15% 8 13 

Rijkerswoerd 50% - - - - 78% - - - - 50% 22% 2 9 

Vredenburg/Kronenburg 54% - 38% - - 93% - - - 7% 8% - 13 14 

totaal 58% 47% 19% 3% 1% 24% 9% 10% 2% 6% 11% 11% 129 156 
 ontwikkeling conform beleid; doelgroeppeuters die naar een OAB/VVE(volg)-school doorstromen  

 ontwikkeling i.t.t. beleid  
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2.6 Interne zorgstructuur 
 
Risicopeuters 
Binnen VVE is er aandacht voor het signaleren van taalproblemen en andere ontwikkelings- en 
opvoedingsproblemen. Hoe jonger de problemen worden gesignaleerd en aangepakt, hoe beter de 
onderwijskansen van het kind. Het VVE-beleid in de gemeente Arnhem heeft als ambitie de realisatie 
van 100 procent aanbod van VVE voor alle doelgroepkinderen. Sinds 2011/2012 worden ook alle 
risicokinderen in beeld gebracht. Het gaat hier om kinderen die niet onder de gewichtenregeling 
vallen, maar wel tot de doelgroep VVE behoren vanwege andere risicofactoren (kinderen met een 
taalachterstand en kinderen met een risico op achterstand vanwege sociaal/medische factoren).  
Op de peuterspeelzalen van SPA en Rijnstad en de kinderdagverblijven van SKAR worden 
risicokinderen gesignaleerd door de logopedisten van Stichting PAS. Bij SPA en Rijnstad signaleren 
ook de zorgcoördinatoren de risicokinderen. De zorgcoördinator heeft tot taak de leidsters te 
ondersteunen bij signaleren/observeren en het maken van een plan van aanpak, het bespreken van 
zorg over de ontwikkeling met ouders en ondersteuning bij de verwijzing van peuters naar andere of 
meer gespecialiseerde zorg. Om te bepalen of een kind tot de doelgroep VVE behoort, zijn de 
risicofactoren zoals beschreven door het consultatiebureau gehanteerd. 
 
Figuur 3 geeft het aantal gesignaleerde risicopeuters per wijk weer. In het schooljaar 2014/2015 
werden totaal 189 risicokinderen gesignaleerd (taal- en sociaal/medische risicopeuters bijeen). Dit is 
een kleine stijging ten opzichte van het schooljaar daarvoor (168 kinderen). In de wijken Klarendal, De 
Laar en Malburgen Oost (Zuid) worden de meeste kinderen gesignaleerd. In deze wijken is het aantal 
signaleringen in 2014/2015 ook sterk toegenomen vergeleken met het schooljaar daarvoor. 
 
Figuur 3. Aantal risicopeuters per wijk, 2011/2012 t/m 2014/2015 
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Logopedie 
De logopedisten van Stichting PAS zijn experts op het gebied van communicatie, spraak en taal en 
kunnen logopedische problemen op deze gebieden opsporen en behandelen. De logopedisten 
worden vooral ingezet op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in wijken waar kinderen meer risico 
lopen op een achterstand. Daarnaast screenen zij ook kinderen op aanvraag door het 
consultatiebureau. Er is een nauwe samenwerking met de zorgcoördinator/orthopedagoog van de 
peuterspeelzaal en met de logopedisten in behandelende praktijken.  
 
In het schooljaar 2014/2015 zijn er in totaal 1.042 kinderen geobserveerd. In figuur 4 wordt het aantal 
geobserveerde kinderen weergegeven. Hierbij zijn VVE-peuterspeelzalen en VVE-selectspeelzalen dit 
jaar voor het eerst samengevoegd13. Hier worden veruit de meeste kinderen geobserveerd (81 procent 
van het totaal aantal kinderen). 
 
Figuur 4. Aantal geobserveerde kinderen bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, 2011/2012 t/m 2014/2015 
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In 2014/2015 werden in totaal 232 geobserveerde kinderen (22 procent) verwezen naar een 
logopedische praktijk. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (17 procent). De meeste 
kinderen (174 in 2014/2015) worden verwezen via een VVE-peuterspeelzaal of VVE-selectspeelzaal. 
Relatief gezien worden bij reguliere peuterspeelzalen (33 procent) en consultatiebureaus (43 procent) 
de meeste geobserveerde kinderen verwezen. 
 
Figuur 5. Aandeel verwijzingen naar een logopedische praktijk bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven,  
2011/2012 t/m 2014/2015 
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13 VVE peuterspeelzalen en VVE-selectspeelzalen zijn per 1 maart 2015 samengevoegd tot VVE-intensieflocaties. De reguliere 
peuterspeelzalen zijn allemaal VVE-basislocaties geworden. Deze monitor gaat nog uit van de oude benamingen. 
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2.7 De opbrengsten/resultaten bij de kinderen 
Op alle voorschoolse VVE-locaties worden de observaties van de peuters vastgelegd in het 
ontwikkelingsvolgmodel van Memelink (OVM). Alle locaties gebruiken dezelfde basisset van 
observatielijnen uit het OVM: 
o zelfbeleving, zelfbesef, competentie  
o zelfstandigheid, autonomie  
o relatie met volwassenen  
o relatie met kinderen  
o spelontwikkeling  
o grote motoriek  
o kleine of fijne motoriek  
o taalvorm (zinsbouw, morfologie)  
o taalinhoud (woordenschat, semantiek, taalbegrip)  
o taalgebruik 
o tellen en ordenen 
 
In 2013/2014 werd een nieuwe module aan het OVM toegevoegd. Het betreft de module ‘Analyse’ die 
ontwikkelingen op kind-, groeps- of locatieniveau zichtbaar maakt. Voor 2014/2015 lag de focus op de 
afstemming van de gewenste informatie op de VVE in Arnhem en het zichtbaar maken van de 
ontwikkelingen met behulp van deze module.  
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2.8 Conclusies voorschools 
 
Bereik 
Doelgroeppeuters in Arnhem zijn peuters met een leerlinggewicht volgens de gewichtenregeling van 
het primair onderwijs. Binnen de VVE-psz/kdv krijgen peuters volgens de gewichtenregeling van het 
primair onderwijs een gewicht (0, 0.3 of 1.2). Het totale bereik van doelgroeppeuters in 2014/2015 ligt 
op 95 procent. Dit is een toename ten opzichte van de voorgaande twee schooljaren (86 procent in 
2013/2014 en 63 procent in 2012/2013). Op basis van het percentage doelgroepkleuters van de 
basisscholen in de verschillende wijken is een schatting gemaakt van het aantal doelgroeppeuters per 
wijk. Door het geschatte aantal doelgroeppeuters en het geplaatste aantal doelgroeppeuters per wijk 
naast elkaar te zetten kan een benadering van het bereik per wijk worden gegeven. De VVE-
voorzieningen zitten met name in de wijken waar (bij benadering) veel doelgroeppeuters zijn. Het 
bereik is in deze wijken hoog en over het algemeen (verder) toegenomen ten opzichte van 2013/2014. 
De doelgroeppeuters uit wijken waar geen VVE-voorzieningen zijn gaan mogelijk naar een VVE-
voorziening buiten de wijk, dit verklaart dat het hoge bereik in sommige wijken (>100 procent). 
Daarnaast gaat ongeveer 10 procent van alle doelgroeppeuters naar een reguliere peuterspeelzaal.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat het bereik voor 2014/2015 verder is toegenomen. Er is echter nog geen 
100 procent aanbod gerealiseerd. Probleem bij de vaststelling van een 100 procent aanbod is mede 
het gebrek aan gegevens over het daadwerkelijk aantal doelgroeppeuters in Arnhem. 
 
VVE-tijd 
Het streven is dat doelgroepkinderen die naar de basisschool gaan gedurende een periode van 
minimaal één jaar een VVE-aanbod van 4 dagdelen per week hebben gehad. In 2014/2015 bezocht 69 
procent van de peuters voor 4 dagdelen of meer een VVE-psz/kdv. Dit is een afname ten opzichte van 
de voorgaande jaren. In alle wijken is het aandeel peuters dat minimaal 4 dagdelen een VVE-psz/kdv 
bezocht afgenomen. In de wijken Arnhemse Broek, Malburgen Oost (Zuid) en Presikhaaf West gaan 
relatief de meeste peuters voor minimaal 4 dagdelen met week naar een VVE-psz/kdv. Naar de VVE-
selectspeelzalen gaat een kleiner deel van de peuters voor 4 dagdelen of meer. Hier zitten ook minder 
doelgroeppeuters dan op VVE-psz/kdv. Het aandeel peuters dat voor 4 dagdelen of meer een VVE-
selectspeelzaal bezoekt is met 19 procent nauwelijks tegenomen ten opzichte van de voorgaande 
jaren. In 2014/2015 heeft 86 procent van alle uitgestroomde doelgroepkinderen een VVE-aanbod van 
minimaal 1 jaar gehad. Dit is een afname vergeleken met de voorgaande jaren. 
 
Het totaal aantal peuters dat 4 dagdelen of meer VVE-aanbod heeft gehad is groter dan het totaal 
aantal doelgroeppeuters dat een VVE psz/kdv bezocht. Dat betekent dat ook kinderen met een andere 
risicofactor en/of kinderen zonder VVE-indicatie minimaal 4 dagdelen VVE-aanbod hebben gekregen. 
De gegevens geven enkel een beeld van het aandeel van alle peuters dat minimaal 4 dagdelen per 
week een VVE-psz/kdv bezocht. Om een beter beeld te geven van het bereik van specifiek de 
doelgroepkinderen wordt vanaf schooljaar 2015/2016 ingezoomd op het aandeel doelgroepkinderen 
dat aan de eis voor minimale VVE-tijd voldoet. Dit gaat om kinderen met een VVE-indicatie op basis 
van gewicht en om kinderen met een andere VVE-indicatie (bijvoorbeeld taal).  
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Wachtlijsten 
Arnhem streeft er naar dat alle kinderen (vanaf 2½ jaar) met een VVE-indicatie geplaatst zijn bij een 
VVE-voorziening. Desondanks komt het nog wel eens voor dat kinderen op een wachtlijst moeten 
worden gezet, omdat de locatie op dat moment geen plek kan bieden. In 2014/2015 is bij de 
gegevensverzameling voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen peuters met/zonder een VVE-
indicatie. Gemiddeld staan er in Arnhem 45 peuters van 2½ jaar of ouder met een VVE-indicatie op de 
wachtlijst. De meeste peuters staan op een wachtlijst in de wijken Malburgen Oost (Zuid), De Laar en 
Presikhaaf Oost. In de overige wijken waar VVE-voorzieningen zijn, gaat het om enkele kinderen. 
 
Doorgaande lijn 
In 2014/2015 verlieten in totaal 483 peuters een VVE-peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of VVE-
selectspeelzaal, waarvan 156 (32 procent) doelgroeppeuters. Dit is een kleine toename vergeleken met 
het schooljaar daarvoor (27 procent). De helft van de doelgroeppeuters ging vanuit een VVE-psz/kdv 
naar een OAB/VVE-school of VVE-volgschool in de wijk, waarvan 3 procent naar een VVE-volgschool 
en 47 procent naar een OAB/VVE-school, wat een afname is ten opzichte van 2013/2014 (58 procent). 
Daarnaast ging nog een klein deel van de doelgroeppeuters naar een OAB/VVE-school buiten de wijk 
(10 procent). De overige doelgroeppeuters gingen naar een niet-VVE-school (30 procent) of ergens 
anders naartoe (11 procent). De relatieve doorstroom naar een OAB/VVE-school binnen de wijk is het 
grootst in de wijken Geitenkamp, Malburgen Oost (Zuid), Malburgen West en Presikhaaf West. In de 
wijken De Laar, Elderveld, Rijkerswoerd en Vredenburg/Kronenburg stromen geen kinderen meer door 
naar een OAB/VVE-school, dit komt doordat er in deze wijken geen OAB/VVE-scholen meer zijn, waar 
een groot aandeel van de doelgroeppeuters in 2013/2014 nog naartoe stroomde. In deze wijken gaan 
hierdoor in 2014/2015 relatief meer doelgroepkinderen naar een niet-VVE-school ten opzichte van het 
schooljaar daarvoor. Vanuit de wijken Malburgen Oost (Noord) en Malburgen West stromen alle 
doelgroeppeuters in ieder geval door naar een OAB/VVE-school binnen of buiten de wijk. 
 
Interne zorgstructuur 
In het schooljaar 2014/2015 werden totaal 189 risicokinderen gesignaleerd door de logopedisten van 
Stichting PAS (taal- en sociaal/medische risicopeuters bijeen). Dit is een kleine stijging ten opzichte van 
het schooljaar daarvoor (168 kinderen). In de wijken Klarendal, De Laar en Malburgen Oost (Zuid) 
worden de meeste kinderen gesignaleerd. In deze wijken is het aantal signaleringen in 2014/2015 ook 
sterk toegenomen vergeleken met het schooljaar daarvoor. In totaal zijn er 1.042 kinderen 
geobserveerd, waarvan er 232 (22 procent) werden verwezen naar een logopedische praktijk. Dit is een 
lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (17 procent). De meeste kinderen (81 procent van het totaal 
aantal kinderen) worden geobserveerd bij de VVE-peuterspeelzalen en de VVE-selectspeelzalen. 
 
Opbrengsten 
Op alle voorschoolse VVE-locaties worden de observaties van de peuters vastgelegd in het 
ontwikkelingsvolgmodel van Memelink (OVM). Alle locaties gebruiken dezelfde basisset van 
observatielijnen uit het OVM. In 2013/2014 werd een nieuwe module aan het OVM toegevoegd. Het 
betreft de module ‘Analyse’ die ontwikkelingen op kind-, groeps- of locatieniveau zichtbaar maakt. 
Voor 2014/2015 lag de focus op de afstemming van de gewenste informatie op de VVE in Arnhem en 
het zichtbaar maken van de ontwikkelingen met behulp van deze module.  
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3 Vroegschools (4-6 jaar) 
 

3.1 Bereik (doelgroep)kleuters 
Op 1 juli 2015 zaten er 4.049 kleuters op alle Arnhemse basisscholen, waarvan 360 (8,9 procent) 
doelgroepkleuters o.b.v. de gewichtenregeling (tabel 8). Dit is een kleine afname ten opzichte van het 
jaar daarvoor (9,6 procent). Op de OAB/VVE-scholen zaten 853 kleuters, waarvan 258 (30 procent) met 
een gewicht. Op de VVE-volgschool zaten 97 kleuters, waarvan 9 (9 procent) met een gewicht. De 
OAB/VVE-scholen bereiken 71,7 procent (258/360) van de Arnhemse doelgroepkleuters. De VVE-
volgschool bereikt 2,5 procent (9/360) van de Arnhemse doelgroepkleuters. De OAB/VVE-scholen en 
de VVE-volgschool tezamen bereiken 74,2 procent (267/360) van de doelgroepkleuters in Arnhem. Dit 
is een kleine afname ten opzichte van het schooljaar daarvoor (82,5 procent). Dit komt mede doordat 
een aantal scholen op grond van de norm geen VVE-volgschool meer is14.  
 
Tabel 8. Aantal kleuters en doelgroepkleuters in groep 1 en 2 op alle Arnhemse scholen, de OAB/VVE-scholen en 
de VVE-volgscholen, peildatum: 1 juli 2012, 2013, 2014 en 2015 

  1-7-2012 1-7-2013 1-7-2014 1-7-2015 

alle basisscholen  aantal scholen/locaties - - 59 57 

 aantal kleuters  - - 4.279 4.049 

 aantal doelgroepkleuters - - 412 360 

 % doelgroepkleuters - - 9,6% 8,9% 

      

OAB/VVE-scholen aantal scholen/locaties 19 19 19 15 

 aantal kleuters  1.128 1.068 1.104 853 

 aantal doelgroepkleuters 393 350 302 258 

 % doelgroepkleuters 35% 33% 27% 30% 

      

VVE-volgscholen aantal scholen/locaties 8 8 8 1 

 aantal kleuters  688 596 587 97 

 aantal doelgroepkleuters 75 53 38 9 

 % doelgroepkleuters 11% 9% 6% 9% 

      

OAB/VVE + VVE -volg aantal scholen/locaties 27 27 27 16 

 aantal kleuters  1.816 1.664 1.691 950 

 aantal doelgroepkleuters 468 403 340 267 

 % doelgroepkleuters 26% 24% 20% 28% 
 
Van alle Arnhemse doelgroepkleuters worden 83 doelgroepkleuters (24 procent) niet bereikt (tabel 9). 
Deze kinderen gaan naar een niet-VVE-school. Het niet-bereik is vooral hoog in de wijken De Laar, 
Elderveld, Rijkerswoerd, Schuytgraaf en St. Marten (allemaal meer dan 10 doelgroepkleuters die niet 
worden bereikt). Belangrijkste reden is waarschijnlijk dat in deze wijken geen OAB/VVE-scholen zijn. 
 

                                                           
14 Norm VVE-volgschool: tussen de 10 en 20 procent doelgroepkleuters, met een minimum van 5 doelgroepkleuters. 
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Tabel 9. Bereik van doelgroepkleuters in groep 1 en 2 per wijk, peildatum: 1 juli 2015 
 aantal 

doelgroepkleuters 
op scholen in de 
wijk 

aantal 
doelgroepkleuters 
op OAB/VVE-
scholen 

aantal 
doelgroepkleuters 
op VVE-volgscholen 

niet bereik 
doelgroepkleuters 
per wijk 

Alteveer/Cranevelt 2 - - 2 

Arnhemse Broek 31 31 - - 

Burgemeesterswijk/Hoogkamp - - - - 

Centrum 1 - - 1 

De Laar 23 - 9 14 

Elden 5 - - 5 

Elderveld 11 - - 11 

Geitenkamp 30 30 - - 

Heijenoord 2 - - 2 

Klarendal 19 19 - - 

Klingelbeek - - - - 

Malburgen Oost (Noord) 38 38 - - 

Malburgen Oost (Zuid) 72 72 - - 

Malburgen West 19 19 - - 

Monnikenhuizen - - - - 

Presikhaaf Oost 20 18 - 2 

Presikhaaf West 31 31 - - 

Rijkerswoerd 13 - - 13 

Schaarsbergen e.o. - - - - 

Schuytgraaf 12 - - 12 

Spijkerkwartier 5 - - 5 

St. Marten 11 - - 11 

Velperweg e.o. 7 - - 7 

Vredenburg/Kronenburg 8 - - 8 

Totaal 350 258 (74%) 9 (3%) 83 (24%) 
 

 
3.2 Omvang dubbele bezetting in de kleutergroepen 
Dubbele bezetting is een voorwaarde voor de uitvoering van effectieve VVE. In de vroegschoolse 
periode wordt op de OAB/VVE-scholen gewerkt met een dubbele bezetting van minimaal twee 
dagdelen per week en een streven naar 4 dagdelen of meer per week in groep 1 en 2. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van het gemiddeld aantal dagdelen dubbele bezetting in groep 1 en 2 op de 
OAB/VVE-scholen.  
 
In 2014/2015 werken bijna alle (13 van de 14) OAB/VVE-scholen in de vroegschoolse periode met een 
dubbele bezetting van minimaal 2 dagdelen per week. De meeste OAB/VVE-scholen (10) realiseerden 
een dubbele bezetting van 4 dagdelen of meer per week. Dit is een toename ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Helemaal gezien het feit dat het aantal OAB/VVE-scholen is afgenomen. In bijlage 2 
(tabel 2.3 en 2.4) is een overzicht van de dubbele bezetting per locatie gegeven.  
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Tabel 10. Gemiddeld aantal dagdelen dubbele bezetting per week in groep 1 en 2 op de OAB/VVE-scholen over 
de periode 2011/2012 t/m 2014/2015 (als gemiddelde van de groepen) 

schooljaar aantal OAB/VVE-scholen aantal dagdelen per week dubbele bezetting 

  2 dagdelen 3 dagdelen 4 dagdelen of meer 

2011/2012 18* 3 4 11 

2012/2013 18* 3 7 8 

2013/2014 18* 2 6 9 

2014/2015 14* 1 2 10 
* De twee locaties van het Mozaïek zijn samengenomen  
 
 
3.3 Instroom nieuwe (doelgroep)kleuters 
Tabel 11 geeft de gegevens van de kleuters die over de periode 2012-2015 instroomden bij de 
OAB/VVE-scholen en de VVE-volgscholen. In het schooljaar 2014/2015 stroomden in totaal 434 nieuwe 
kleuters naar de 15 OAB/VVE-scholen, waarvan 106 doelgroepkleuters (24 procent). Dit percentage is 
gelijk aan het voorgaande schooljaar. Bij de VVE-volgschool stroomden in 2014/2015 97 nieuwe 
kleuters in, waarvan 8 doelgroepkleuters (8 procent). Tabel 2.5 (OAB/VVE-scholen) en tabel 2.6 (VVE-
volgscholen) in bijlage 2 geven een overzicht van de instroom van nieuwe (doelgroep)kleuters per 
school. 
 
Tabel 11. Instroom van nieuwe kleuters en doelgroepkleuters op de OAB/VVE-scholen en de VVE-volgscholen,  
peildatum: 1 juli 2012, 2013, 2014, 2015 

  1-7-2012 1-7-2013 1-7-2014 1-7-2015 

OAB/VVE-scholen aantal scholen/locaties 19 19 19 15 

 aantal kleuters  464 401 438 434 

 aantal doelgroepkleuters 154 119 105 106 

 % doelgroepkleuters 33% 30% 24% 24% 

      

VVE -volgscholen aantal scholen/locaties 8 8 8 1 

 aantal kleuters  287 255 217 97 

 aantal doelgroepkleuters 29 18 13 8 

 % doelgroepkleuters 10% 7% 6% 8% 

      

OAB/VVE + VVE-volg aantal scholen/locaties 27 27 27 16 

 aantal kleuters  751 656 655 531 

 aantal doelgroepkleuters 183 137 118 114 

 % doelgroepkleuters 24% 21% 18% 21% 
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3.4 Doorgaande lijn 
Tabel 12 geeft de voorschoolse geschiedenis weer van de kleuters die in de schooljaren 2011/2012 t/m 
2014/2015 bij de OAB/VVE-scholen en de VVE-volgscholen instroomden. Van alle nieuwe kleuters die 
gedurende het schooljaar 2014/2015 naar de OAB/VVE-scholen gingen heeft 88 procent een 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht. 75 procent heeft een VVE-psz/kdv bezocht, dit is een 
stijging ten opzichte van het schooljaar daarvoor (63 procent). 65 procent van de kleuters heeft voor 
minimaal 4 dagdelen per week een VVE-psz/kdv bezocht. Verder stroomt 13 procent van de kleuters in 
vanuit een reguliere peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en heeft 12 procent geen peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf bezocht.  
 
Van alle nieuwe kleuters die gedurende het schooljaar 2014/2015 naar de VVE-volgschool gingen 
heeft 82 procent een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht. 46 procent heeft een VVE-psz/kdv 
bezocht, dit is een stijging ten opzichte van het schooljaar daarvoor (26 procent). Verder stroomt 36 
procent van de kleuters in vanuit een reguliere peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en heeft 18 procent 
geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht.  
Van alle ingestroomde doelgroepkleuters op de OAB/VVE-scholen heeft 90 procent een 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht. 83 procent van de ingestroomde doelgroepkleuters heeft 
een VVE-psz/kdv bezocht, ook dit is een stijging ten opzichte van het schooljaar daarvoor (66 procent). 
69 procent van de doelgroepkleuters heeft voor minimaal 4 dagdelen per week een VVE-psz/kdv 
bezocht. Verder stroomt 7 procent van de doelgroepkleuters in vanuit een reguliere peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf en heeft 10 procent geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht.  
 
Van alle ingestroomde doelgroepkleuters op de VVE-volgschool heeft 63 procent een peuterspeelzaal 
of kinderdagverblijf bezocht. 50 procent van de ingestroomde doelgroepkleuters heeft een VVE-
psz/kdv bezocht, dit is een lichte afname ten opzichte van het schooljaar daarvoor (62 procent). Verder 
stroomt 13 procent van de doelgroepkleuters in vanuit een reguliere peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf en heeft 38 procent geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht.  
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Tabel 12. De voorschoolse geschiedenis van ingestroomde kleuters bij de OAB/VVE-scholen en de VVE-volgscholen over de 
periode 2011/2012 t/m 2014/2015 

  OAB/VVE-scholen VVE-volgscholen 

  kleuters doelgroepkleuters kleuters doelgroepkleuters 

2011/2012 aantal 464 154 287 29 

 % VVE-psz/kdv 66% 77% 22% 45% 

 % niet-VVE-psz/kdv 22% 10% 68% 31% 

 % geen psz/kdv 13% 13% 11% 24% 

      

2012/2013 aantal 401 119 255 18 

 % VVE-psz/kdv 68% 74% 27% 61% 

 % niet-VVE-psz/kdv 15% 8% 59% 28% 

 % geen psz/kdv 18% 18% 14% 11% 

      

2013/2014 aantal 438 105 217 13 

 % VVE-psz/kdv 63% 66% 26% 62% 

 % niet-VVE-psz/kdv 18% 11% 64% 8% 

 % geen psz/kdv 19% 23% 11% 31% 

      

2014/2015 aantal 434 106 97 8 

 % VVE-psz/kdv 75% 83% 46% 50% 

 % niet-VVE-psz/kdv 13% 7% 36% 13% 

 % geen psz/kdv 12% 10% 18% 38% 
 
 
Het aandeel kleuters dat een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf heeft bezocht is het grootst in de 
wijken Klarendal, Malburgen Oost (Noord) en Presikhaaf Oost (allemaal meer dan 90 procent van de 
kleuters). Bijlage 3 geeft een volledig overzicht van de voorschoolse geschiedenis per wijk en per 
school. 
 

3.5 De opbrengsten/resultaten bij de kinderen 
De gemeente Arnhem wil een stedelijk beeld hebben van de resultaten van VVE. Deze kunnen 
vervolgens vergeleken worden met landelijke gegevens. We stellen nu (nog) geen normen vast hoe 
Arnhem zou moeten gaan scoren t.o.v. de landelijke situatie, eerst moet voldoende duidelijk zijn wat 
de Arnhemse resultaten zijn. In de voorgaande VVE monitor (2013/2014) zijn van de OAB/VVE-scholen 
van kinderen die in schooljaar 2014/2015 in groep 3 zaten de gemiddelde vaardigheidsscores op de 
toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters gegeven bij aanvang van groep 1 (M1), eind 
groep 1 (E1) en uitstroom van groep 2 (E2). Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kinderen die wel en 
geen VVE-programma hebben gevolgd in de voorschoolse periode. Bij nader onderzoek kwam naar 
voren dat bij sommige scholen geen (voldoende) voorschoolse gegevens beschikbaar waren. De reden 
hiervoor is dat niet altijd bekend is of kinderen een voorschools VVE-programma hebben gevolgd of 
dat het slechts één kind betreft.  
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In het schooljaar 2014/2015 is daarom (nogmaals) het belang van het invoeren van de voorschoolse 
gegevens in Esis aangegeven tijdens een aantal VVE-bezoeken aan de OAB/VVE-scholen.  
 
Verzamelen van dergelijke gegevens van alle Arnhemse basisscholen en het plaatsen van deze 
gegevens in een meerjarenperspectief zal er toe bijdragen inzicht in de resultaten VVE in Arnhem te 
krijgen. Door de resultaten van toetsgegevens van kinderen efficiënter te koppelen aan de 
voorschoolse geschiedenis willen we meer zicht krijgen op de opbrengsten van VVE. Stichting PAS 
maakt hiervoor een ICT-plan om de benodigde gegevens op te halen, onder andere uit Esis-B. Zij doen 
dit middels een dataverwerkingsmodel dat speciaal hiervoor gebouwd wordt in het programma 
Qlikview door TIG (The Implementation Group), welke gereed is in voorjaar 2016.  
 
De gemeente Arnhem verwacht van de VVE-locaties dat zij hun toetsresultaten in beeld brengen. 
Stichting PAS maakt in samenwerking met de kwaliteitszorgmedewerkers van de schoolbesturen PO 
een handleiding voor de scholen zodat onder andere de VVE historie van leerlingen correct in Esis 
ingevoerd wordt. Vanuit inzicht in de huidige situatie willen we vanaf eind 2016 normen/streefdoelen 
formuleren voor VVE in Arnhem, die gebruikt worden als resultaatafspraken tussen gemeente en 
schoolbesturen PO. Stichting PAS verzamelt en verwerkt de benodigde gegevens en hoopt de 
resultaten te kunnen presenteren in de VVE monitor 2015/2016.  
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3.6 Conclusies vroegschools 
 
Bereik 
Op 1 juli 2015 zaten er 4.049 kleuters op alle Arnhemse basisscholen, waarvan 360 (8,9 procent) 
doelgroepkleuters o.b.v. de gewichtenregeling. Dit is een kleine afname ten opzichte van het jaar 
daarvoor (9,6 procent) Op de OAB/VVE-scholen zaten 853 kleuters, waarvan 258 (30 procent) met een 
gewicht. Op de VVE-volgschool zaten 97 kleuters, waarvan 9 (9 procent) met een gewicht. De 
OAB/VVE-scholen bereiken 71,7 procent (258/360) van de Arnhemse doelgroepkleuters. De VVE-
volgschool bereikt 2,5 procent (9/360) van de Arnhemse doelgroepkleuters. De OAB/VVE-scholen en 
de VVE-volgschool tezamen bereiken 74,2 procent (267/360) van de doelgroepkleuters in Arnhem. Dit 
is een kleine afname ten opzichte van het schooljaar daarvoor (82,5 procent). Dit komt mede doordat 
een aantal scholen op grond van de norm geen VVE-volgschool meer is.  
 
Van alle Arnhemse doelgroepkleuters worden 83 doelgroepkleuters (24 procent) niet bereikt. Deze 
kinderen gaan naar een niet-VVE-school. Het niet-bereik is vooral hoog in de wijken De Laar, Elderveld, 
Rijkerswoerd, Schuytgraaf en St. Marten (allemaal meer dan 10 doelgroepkleuters die niet worden 
bereikt). Belangrijkste reden is waarschijnlijk dat in deze wijken geen OAB/VVE-scholen zijn. 
 
Dubbele bezetting 
Dubbele bezetting is een voorwaarde voor de uitvoering van effectieve VVE. In de vroegschoolse 
periode wordt op de OAB/VVE-scholen gewerkt met een dubbele bezetting van minimaal twee 
dagdelen per week en een streven naar 4 dagdelen of meer per week in groep 1 en 2. In 2014/2015 
werken bijna alle (13 van de 14) OAB/VVE-scholen in de vroegschoolse periode met een dubbele 
bezetting van minimaal 2 dagdelen per week. De meeste OAB/VVE-scholen (10) realiseerden een 
dubbele bezetting van 4 dagdelen of meer per week. Dit is een toename ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Helemaal gezien het feit dat het aantal OAB/VVE-scholen is afgenomen.  
 
Doorgaande lijn 
Van alle nieuwe kleuters die gedurende het schooljaar 2014/2015 naar de OAB/VVE-scholen gingen 
heeft 88 procent een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht. 75 procent heeft een VVE-psz/kdv 
bezocht, dit is een stijging ten opzichte van het schooljaar daarvoor (63 procent). 65 procent van de 
kleuters heeft voor minimaal 4 dagdelen per week een VVE-psz/kdv bezocht. Verder stroomt 13 
procent van de kleuters in vanuit een reguliere peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en heeft 12 procent 
geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht.  
 
Van alle nieuwe kleuters die gedurende het schooljaar 2014/2015 naar de VVE-volgschool gingen 
heeft 82 procent een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht. 46 procent heeft een VVE-psz/kdv 
bezocht, dit is een stijging ten opzichte van het schooljaar daarvoor (26 procent). Verder stroomt 36 
procent van de kleuters in vanuit een reguliere peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en heeft 18 procent 
geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht.  
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Van alle ingestroomde doelgroepkleuters op de OAB/VVE-scholen heeft 90 procent een 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht. 83 procent van de ingestroomde doelgroepkleuters heeft 
een VVE-psz/kdv bezocht, ook dit is een stijging ten opzichte van het schooljaar daarvoor (66 procent). 
69 procent van de doelgroepkleuters heeft voor minimaal 4 dagdelen per week een VVE-psz/kdv 
bezocht. Verder stroomt 7 procent van de doelgroepkleuters in vanuit een reguliere peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf en heeft 10 procent geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht.  
 
Van alle ingestroomde doelgroepkleuters op de VVE-volgschool heeft 63 procent een peuterspeelzaal 
of kinderdagverblijf bezocht. 50 procent van de ingestroomde doelgroepkleuters heeft een VVE-
psz/kdv bezocht, dit is een lichte afname ten opzichte van het schooljaar daarvoor (62 procent). Verder 
stroomt 13 procent van de doelgroepkleuters in vanuit een reguliere peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf en heeft 38 procent geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht.  
 
Opbrengsten 
De gemeente Arnhem wil een stedelijk beeld hebben van de resultaten van VVE. Deze kunnen 
vervolgens vergeleken worden met landelijke gegevens. In de voorgaande VVE monitor (2013/2014) 
zijn van de OAB/VVE-scholen van kinderen die in schooljaar 2014/2015 in groep 3 zaten de 
gemiddelde vaardigheidsscores op de toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters gegeven 
bij aanvang van groep 1 (M1), eind groep 1 (E1) en uitstroom van groep 2 (E2). Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen kinderen die wel en geen VVE-programma hebben gevolgd in de voorschoolse 
periode. Bij nader onderzoek kwam naar voren dat bij sommige scholen geen (voldoende) 
voorschoolse gegevens beschikbaar waren. De reden hiervoor is dat niet altijd bekend is of kinderen 
een voorschools VVE-programma hebben gevolgd of dat het slechts één kind betreft. In het schooljaar 
2014/2015 is daarom bij de OAB/VVE-scholen (nogmaals) het belang van het invoeren van de 
voorschoolse gegevens aangegeven. Verzamelen van dergelijke gegevens van alle Arnhemse 
basisscholen en het plaatsen van deze gegevens in een meerjarenperspectief zal er toe bijdragen 
inzicht in de resultaten VVE in Arnhem te krijgen. Door de resultaten van toetsgegevens van kinderen 
efficiënter te koppelen aan de voorschoolse geschiedenis willen we meer zicht krijgen op de 
opbrengsten van VVE. Stichting PAS maakt hiervoor een ICT-plan om de benodigde gegevens op te 
halen, onder andere uit Esis-B. Zij doen dit middels een dataverwerkingsmodel dat speciaal hiervoor 
gebouwd wordt in het programma Qlikview door TIG (The Implementation Group), welke gereed is in 
voorjaar 2016.   
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4 Professionalisering & coaching 
 

4.1 Professionaliseringsaanbod 
Een belangrijk kwaliteitsinstrument is voortdurende professionalisering en deskundigheidsbevordering 
van VVE-beroepskrachten. De basis van het Arnhemse VVE-beleid bestaat uit Kaleidoscoop en het 
ontwikkelingsvolgmodel OVM 2.0. Daarnaast is er extra aandacht voor taal (Met Woorden in de 
Weer/LOGO 3000). Binnen Arnhem geldt de afspraak dat alle leidsters, pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten en onderwijsassistenten in een Arnhemse VVE-locatie geschoold zijn in Kaleidoscoop en 
het OVM.  
 
Kaleidoscoop 
Er zijn in 2014/2015 twee trainingen georganiseerd, een introductietraining en een basistraining. Aan 
de introductietraining zijn 17 medewerkers begonnen. 11 medewerkers hebben de gehele training 
volbracht en een bewijs van deelname ontvangen. Aan de basistraining hebben 14 medewerkers 
deelgenomen. 
 
Woordenschat/taalstimulering 
In 2014/2015 heeft er wederom een training LOGO 3000 plaats gevonden. Aan deze training namen 29 
medewerkers deel, waarvan 12 pedagogisch medewerkers en 14 leerkrachten.  
 
VVE-conferentie 
Op 15 april 2015 is er een VVE-conferentie georganiseerd voor alle professionals in Arnhem die 
werken met VVE. Ongeveer 100 professionals zijn naar deze conferentie geweest. Zij hebben veel 
kennis opgedaan op het gebied van een rijke leeromgeving, ouderbetrokkenheid, hechtingsstijl en 
vroegtijdige probleemsignalering. Gastspreker Peter de Vries (CPB) heeft een inspirerend verhaal 
verteld over ouderbetrokkenheid 3.0, een manier van denken die je helpt om een goede 
samenwerking met ouders te realiseren waar kinderen beter van worden. 
 
Inspiratiebijeenkomsten 
o Inspiratie voor oudercontactpersonen (17 medewerkers) 
o Inspiratie voor lesgeven en workshopleiders (8 medewerkers) 
o Spelend leren – spel begeleiden, hoe doe je dat? (14 medewerkers) 
o Hoe organiseer ik een ouderkindworkshop/oudercursus? (12 medewerkers) 

 
Maatwerktrajecten 
Locaties die binnen hun eigen team gebruik willen maken van een maatwerktraject kunnen hiervoor 
een beroep doen op het professionaliseringsbudget VVE van Stichting PAS. De volgende 
maatwerktrajecten/studiedagen zijn in 2014/2015 georganiseerd: 
o Rekendoelen groep 1 en 2 voor leerkrachten van de Paulusschool en Het Kunstrijk 
o Spel en spelbegeleiding binnen Kaleidoscoop voor leerkrachten van de Monchyschool 
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Taaltraject 
Vanuit het Rijk is de eis gesteld dat pedagogisch medewerkers op VVE-locaties een minimum 
taalniveau dienen te beheersen. De gemeente Arnhem heeft als een van de daarvoor aangewezen 
gemeenten de mogelijkheid om te onderzoeken of de pedagogisch medewerkers in de gemeente 
Arnhem het vereiste taalniveau hebben. Na diverse aanbieders gesproken te hebben is er voor 
gekozen om met Agens het vervolgtraject in te gaan. Daarbij werd gebruik gemaakt van de UvA 
Taaltoets. Deze taaltoets is speciaal ontwikkeld voor VVE-medewerkers in de kinderopvang. De vragen, 
teksten en opdrachten in de toetsen hebben daarom altijd raakvlakken met de praktijk van het werken 
met kinderen in de kinderopvang. De UvA Taaltoets is sinds 2010 al door enkele duizenden 
pedagogisch medewerkers gemaakt om hun beheersing van de Nederlandse taal te toetsen. In totaal 
namen er in 2014/2015 75 pedagogisch medewerkers deel aan de taaltoets. Van hen zijn er 70 (93 
procent) geslaagd. Daarmee heeft de gemeente Arnhem aan het landelijk streven (90 procent) 
voldaan. 
 

4.2 VVE-coaches 
De gemeenten en het Rijk hebben in 2012 o.a. afgesproken dat er meer Hbo’ers ingezet worden in de 
voor- en vroegschoolse educatie. Een van de manieren waarmee Arnhem hieraan wil voldoen is door 
middel van de inzet van VVE-coaches. Deze coaches worden met name ingezet om de educatieve 
kwaliteit van het opbrengst gericht werken in de doorgaande lijn te bevorderen. De coaches zijn (in 
eerste instantie) vooral werkzaam op de voorschoolse locaties. De VVE-coaches worden getraind in het 
werken met het instrument VVE-coach. Dit instrument is gebaseerd op het toezichtkader VVE.  
 
In het schooljaar 2015/2016 is begonnen met het coachen van leidsters/pedagogisch medewerkers op 
vijf locaties op verschillende onderdelen van het educatief werken. Dit gebeurt vanuit verschillende 
invalshoeken, waar mogelijk aansluitend op de training opbrengst gericht werken. Op enkele locaties 
is doelbewust inrichten van de speel-leeromgeving als basis het startpunt van de coaching. Op een 
aantal locaties zijn de eerste opbrengsten al zichtbaar. Bij de Vrolijke Ark bijvoorbeeld is hard gewerkt 
aan een uitdagende speel-leeromgeving. Het spelmateriaal is geordend en de speelhoeken zijn 
heringericht. De leidsters hebben nu allemaal een eigen speelhoek onder hun hoede. Ze zorgen nu 
bewust voor een inrichting die gebaseerd is op de “sleutelervaringen” van Kaleidoscoop en 
ontwikkeling uitdaagt. Dit heeft nu al invloed op de spelbetrokkenheid van de kinderen. Goed 
voorwerk voor de training Opbrengst Gericht Werken met peuters. Een aantal VVE-locaties gaat het 
komende jaar getraind worden in het OGW. Het doel hierbij is dat leidsters/pedagogisch medewerkers 
leren bewust te werken aan het optimaal stimuleren van ontwikkeling. De VVE-coaches gaan nauw 
samenwerken met de trainster. In de VVE monitor van 2015/2016 zullen we de activiteiten en de 
opbrengsten van de VVE-coaches verder monitoren, waarbij verder wordt ingezoomd op de kennis en 
toegenomen vaardigheden van de leidsters/pedagogisch medewerkers. 
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5 Ouderbetrokkenheid 
 
Vanuit de overtuiging dat actieve betrokkenheid van ouders één van de belangrijkste factoren is in het 
schoolsucces van kinderen wil Arnhem de ouderbetrokkenheid stimuleren. In 2013 is gestart met de 
implementatie van het beleidsplan ‘Ouders doen mee met VVE’.  
 

5.1 Implementatiefase is afgerond 
In 2014/2015 hebben we de implementatiefase afgesloten. De belangrijkste elementen van het 
beleidsplan zijn door nagenoeg alle VVE-locaties opgenomen in hun werkplan. Er zijn enkele locaties 
die in 2015 nog in voorbereiding waren om een ouderarrangement aan te bieden.  
 
Deze elementen zijn:  
o oudercontactpersoon, per locatie een leerkracht of pedagogisch medewerker als 

aandachtsfunctionaris  
o ouderbeleidsplan op basis van een analyse van de ouderpopulatie met doelen voor het komende 

schooljaar 
o ter ondersteuning van de ouders organiseert elke locatie een ouderarrangement op basis van 

LOGO 3000  
 
 
< Maandelijkse ouder-kindworkshop bij de    
Monchyschool, 10 maart 2015 

 
 

 
  
 

                              
Bijeenkomst van de wekelijkse oudercursus bij de         
Dreesschool, 26 mei 2015 > 
 
 
 

5.2 Meting van ouderbetrokkenheid bij VVE  
Op verzoek van Stichting PAS heeft het ITS (Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen) aan 
het eind van het schooljaar 2014/2015 een eerste meting uitgevoerd naar de stand van zaken wat 
betreft de samenwerking tussen ouder, voorschoolse voorziening en de eerste twee groepen van de 
basisscholen in Arnhem en de gepercipieerde effecten op kinderen. 
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De conclusies uit dit onderzoek waren:  
 
1. Er is grote bereidheid bij ouders en professionals bij (voor)scholen in Arnhem om samen te werken. 
Professionals en ouders staan positief tegenover educatief partnerschap, gericht op de opvoeding en 
ontwikkeling van kinderen om hun prestaties en welbevinden te optimaliseren. 

 
2. Een deel van de ouders zou beter geïnformeerd willen worden over de samenwerking. De 
(voor)schoolmedewerkers van hun kant zouden van ouders wat meer initiatief willen zien om in 
contact te komen.  
 
3. Ouders en VVE-(voor)schoolmedewerkers zijn veelal enthousiast over wat men leert door meer 
samen te werken. Ouders vinden dat ze door het volgen van scholing tools in handen krijgen om hun 
kind thuis beter te helpen. Ouders noemen als verbeterpunt dat ze graag zouden willen dat de 
medewerkers van de VVE-(voor)school meer zouden doen met hun feedback die ze hen verstrekken.  
 
4. De afspraken over hoe ouders en VVE-(voor)school samenwerken zijn niet altijd voor iedereen even 
duidelijk. Een deel van de ouders en de professionals vindt dat er betere afspraken dienen te worden 
gemaakt over de samenwerking om miscommunicatie te voorkomen. 
 
5. Ouders voelen zich in de regel serieus genomen als educatief partners van de medewerkers van de 
VVE-(voor)school. Een aantal ouders zou graag willen dat de pedagogisch medewerkers en de 
leerkrachten in hun communicatie nauwkeuriger aansluiten bij de behoeften aan informatie om thuis 
het gewenste onderwijsondersteunend gedrag te kunnen vertonen. 
 
6. Volgens ouders en professionals bij VVE-(voor)scholen heeft hun samenwerking een positieve 
invloed op de ontwikkelingskansen en op het welbevinden van de kinderen. 
 
7. Een deel van de professionals vindt het onderhouden van contacten met ouders arbeidsintensief en 
tijdrovend. Daarbij zijn er ouders die graag nog frequenter en intensiever van gedachten willen 
wisselen met professionals over hun kind. Mogelijk biedt het gebruik van gegevens uit observaties en 
het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM), waarin aspecten van de ontwikkeling van kinderen in de vorm van 
ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt, handvatten voor het effectiever voeren van gesprekken.  
 
8. Professionals zouden meer van de kwaliteiten van ouders gebruik willen maken in verband met hun 
taakverlichting (onderwijskundig partnerschap) en een aantal professionals zouden ouders meer willen 
betrekken bij de besluitvorming over veranderingen in de VVE-(voor)school (democratisch 
partnerschap). 
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6 Conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
De consultatiebureaus vervullen een belangrijke rol in de toeleiding van kinderen naar de VVE-psz/kdv. 
In samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM), Rijnstad 
peuterspeelzaalwerk en Stap-in, SPA peuterspeelzalen en Kinderopvang SKAR heeft Stichting PAS een 
protocol ontwikkeld om de risicokinderen vroegtijdig te kunnen signaleren en door te kunnen 
verwijzen naar een VVE-locatie. VGGM vervult de rol van signalering, indicatie en toeleiding naar 
peuterspeelzalen/kinderdagverblijven op basis van risicoregistratie. Door indicaties reeds op jonge 
leeftijd te laten plaatsvinden worden belangrijke knelpunten opgelost. Op moment van aanmelding 
van een peuter bij een (VVE) peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is bekend of het kind wel/geen VVE-
indicatie heeft. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen met een VVE-indicatie op de wachtlijst terecht 
komen. Er zijn betrouwbare cijfers omtrent de omvang van de groep van doelgroeppeuters 
(gewichtkinderen en risicokinderen), op basis waarvan een berekening van het bereik gemaakt kan 
worden. Er ontstaat een beeld van de verspreiding van doelgroeppeuters over verschillende wijken in 
Arnhem. Hiermee kan beter ingespeeld worden op de VVE-behoeften per wijk en zal eerder tot een 
100 procent aanbod gekomen kunnen worden. Het niet-bereik van doelgroeppeuters wordt reeds in 
een vroeg stadium zichtbaar (wel een indicatiestelling, maar niet geplaatst). Hierdoor kan snel 
ingespeeld worden op het niet bereiken van doelgroepkinderen. In samenwerking met de gemeente 
Arnhem wil Stichting PAS bij de consultatiebureaus op korte termijn betrouwbare gegevens 
verzamelen omtrent indicaties en plaatsingen van doelgroepkinderen. 
 
Bereik 
Doelgroeppeuters in Arnhem zijn peuters met een leerlinggewicht volgens de gewichtenregeling van 
het primair onderwijs. Binnen de VVE-psz/kdv krijgen peuters volgens de gewichtenregeling van het 
primair onderwijs een gewicht (0, 0.3 of 1.2). Het totale bereik van doelgroeppeuters in 2014/2015 ligt 
op 95 procent. Dit is een toename ten opzichte van de voorgaande twee schooljaren (86 procent in 
2013/2014 en 63 procent in 2012/2013). Op basis van het percentage doelgroepkleuters van de 
basisscholen in de verschillende wijken is een schatting gemaakt van het aantal doelgroeppeuters per 
wijk. Door het geschatte aantal doelgroeppeuters en het geplaatste aantal doelgroeppeuters per wijk 
naast elkaar te zetten kan een benadering van het bereik per wijk worden gegeven. De VVE-
voorzieningen zitten met name in de wijken waar (bij benadering) veel doelgroeppeuters zijn. Het 
bereik is in deze wijken hoog en over het algemeen (verder) toegenomen ten opzichte van 2013/2014. 
De doelgroeppeuters uit wijken waar geen VVE-voorzieningen zijn gaan mogelijk naar een VVE-
voorziening buiten de wijk, dit verklaart het hoge bereik in sommige wijken (>100 procent). Daarnaast 
gaat ongeveer 10 procent van alle doelgroeppeuters naar een reguliere peuterspeelzaal. Er is in 
Arnhem nog geen 100 procent aanbod gerealiseerd. Probleem bij de vaststelling van een 100 procent 
aanbod is mede het gebrek aan gegevens over het daadwerkelijk aantal doelgroeppeuters in Arnhem. 
 
Om het bereik van doelgroepkleuters in Arnhem vast te kunnen stellen zijn gegevens van de kleuters 
in groep 1 en 2 (aantallen en leerlinggewichten) van alle Arnhemse scholen verzameld. Op 1 juli 2015 
zaten er 4.049 kleuters op alle Arnhemse basisscholen, waarvan 360 (9 procent) doelgroepkleuters 
o.b.v. de gewichtenregeling. Dit is een kleine afname ten opzichte van het jaar daarvoor (10 procent). 
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Op de OAB/VVE-scholen zaten 853 kleuters, waarvan 258 (30 procent) met een gewicht. Op de VVE-
volgschool zaten 97 kleuters, waarvan 9 (9 procent) met een gewicht. De OAB/VVE-scholen bereiken 
72 procent (258/360) van de Arnhemse doelgroepkleuters. De VVE-volgschool bereikt 3 procent 
(9/360) van de Arnhemse doelgroepkleuters. De OAB/VVE-scholen en de VVE-volgschool tezamen 
bereiken 74 procent (267/360) van de doelgroepkleuters in Arnhem. Dit is een kleine afname ten 
opzichte van het schooljaar daarvoor (83 procent). Dit komt mede doordat een aantal scholen op 
grond van de norm geen VVE-volgschool meer is. Van alle Arnhemse doelgroepkleuters worden 83 
doelgroepkleuters (24 procent) niet bereikt. Deze kinderen gaan naar een niet-VVE-school. Het niet-
bereik is vooral hoog in de wijken De Laar, Elderveld, Rijkerswoerd, Schuytgraaf en St. Marten (allemaal 
meer dan 10 doelgroepkleuters die niet worden bereikt). Belangrijkste reden is waarschijnlijk dat in 
deze wijken geen OAB/VVE-scholen zijn. 
 
VVE tijd 
Het streven is dat doelgroepkinderen die naar de basisschool gaan gedurende een periode van 
minimaal één jaar een VVE-aanbod van 4 dagdelen hebben gehad. In 2014/2015 bezocht 69 procent 
van de peuters voor 4 dagdelen of meer een VVE-psz/kdv. Dit is een afname ten opzichte van de 
voorgaande jaren. In alle wijken is het aandeel peuters dat minimaal 4 dagdelen per week een VVE-
psz/kdv bezocht afgenomen. In de wijken Arnhemse Broek, Malburgen Oost (Zuid) en Presikhaaf West 
gaan relatief de meeste peuters voor minimaal 4 dagdelen met week naar een VVE-psz/kdv. Naar de 
VVE-selectspeelzalen gaat een kleiner deel van de peuters voor 4 dagdelen of meer. Hier zitten ook 
minder doelgroeppeuters dan op VVE-psz/kdv. Het aandeel peuters dat voor 4 dagdelen of meer een 
VVE-selectspeelzaal bezoekt is met 19 procent nauwelijks toegenomen ten opzichte van de 
voorgaande jaren. In 2014/2015 heeft 86 procent van alle uitgestroomde doelgroepkinderen een VVE-
aanbod van minimaal 1 jaar gehad. Dit is een afname vergeleken met de voorgaande jaren. Het totaal 
aantal peuters dat 4 dagdelen of meer VVE-aanbod heeft gehad is groter dan het totaal aantal 
doelgroeppeuters dat een VVE psz/kdv bezocht. Dat betekent dat ook kinderen met een andere 
risicofactor en/of kinderen zonder VVE-indicatie minimaal 4 dagdelen VVE-aanbod hebben gekregen. 
De gegevens geven enkel een beeld van het aandeel van alle peuters dat minimaal 4 dagdelen per 
week een VVE-psz/kdv bezocht. Om een beter beeld te geven van het bereik van specifiek de 
doelgroeppeuters wordt vanaf schooljaar 2015/2016 ingezoomd op het aandeel doelgroeppeuters dat 
aan de eis voor minimale VVE-tijd voldoet. Dit gaat om peuters met een VVE-indicatie op basis van 
gewicht en om kinderen met een andere VVE-indicatie (bijvoorbeeld o.b.v. een taalachterstand).  
 
Dubbele bezetting 
Dubbele bezetting is een voorwaarde voor de uitvoering van effectieve VVE. In de vroegschoolse 
periode wordt op de OAB/VVE-scholen gewerkt met een dubbele bezetting van minimaal twee 
dagdelen per week en een streven naar 4 dagdelen of meer per week in groep 1 en 2. In 2014/2015 
werken bijna alle (13 van de 14) OAB/VVE-scholen in de vroegschoolse periode met een dubbele 
bezetting van minimaal 2 dagdelen per week. De meeste OAB/VVE-scholen (10) realiseerden een 
dubbele bezetting van 4 dagdelen of meer per week. Dit is een toename ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Helemaal gezien het feit dat het aantal OAB/VVE-scholen is afgenomen.  
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Doorgaande lijn 
Om een doorgaande lijn te realiseren van voor- naar vroegschools krijgen peuters en kleuters op de 
VVE-locaties hetzelfde VVE-programma. Het management van de voor- en vroegschoolse locaties in 
de wijken werkt samen om deze doorstroom te bevorderen. In 2014/2015 verlieten in totaal 483 
peuters een VVE-peuterspeelzaal/kinderdagverblijf of VVE-selectspeelzaal, waarvan 156 (32 procent) 
doelgroeppeuters. Dit is een kleine toename vergeleken met het schooljaar daarvoor (27 procent). De 
helft van de doelgroeppeuters ging vanuit een VVE-psz/kdv naar een OAB/VVE-school of VVE-
volgschool in de wijk. Hiervan ging 47 procent naar een OAB/VVE-school in de wijk. Dit is een afname 
ten opzichte van 2013/2014 (58 procent). 3 procent ging naar een VVE-volgschool in de wijk. 
Daarnaast gaat nog een klein deel van de doelgroeppeuters naar een OAB/VVE-school buiten de wijk 
(10 procent). De overige doelgroeppeuters gaan naar een niet-VVE-school (30 procent) of gaan ergens 
anders naartoe (11 procent). De relatieve doorstroom naar een OAB/VVE-school binnen de wijk is het 
grootst in de wijken Geitenkamp, Malburgen Oost (Zuid), Malburgen West en Presikhaaf West. In de 
wijken De Laar, Elderveld, Rijkerswoerd en Vredenburg/Kronenburg stromen geen kinderen meer door 
naar een OAB/VVE-school, dit komt doordat er in deze wijken geen OAB/VVE-scholen meer zijn, waar 
een groot aandeel van de doelgroeppeuters in 2013/2014 nog naartoe stroomde. In deze wijken gaan 
hierdoor in 2014/2015 relatief meer doelgroepkinderen naar een niet-VVE-school ten opzichte van het 
schooljaar daarvoor. Vanuit de wijken Malburgen Oost (Noord) en Malburgen West stromen alle 
doelgroeppeuters in ieder geval door naar een OAB/VVE-school binnen of buiten de wijk. 
 
Van alle ingestroomde doelgroepkleuters op de OAB/VVE-scholen heeft 90 procent een 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht. 83 procent van de ingestroomde doelgroepkleuters heeft 
een VVE-psz/kdv bezocht, ook dit is een stijging ten opzichte van het schooljaar daarvoor (66 procent). 
69 procent van de doelgroepkleuters heeft minimaal 4 dagdelen per week een VVE-psz/kdv bezocht. 
Verder stroomt 7 procent van de doelgroepkleuters in vanuit een reguliere peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf en heeft 10 procent geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht. Van alle 
ingestroomde doelgroepkleuters op de VVE-volgschool heeft 63 procent een peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf bezocht. 50 procent van de ingestroomde doelgroepkleuters heeft een VVE-psz/kdv 
bezocht, dit is een lichte afname ten opzichte van het schooljaar daarvoor (62 procent). Verder stroomt 
13 procent van de doelgroepkleuters in vanuit een reguliere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en 
heeft 38 procent geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezocht.  
 
Opbrengsten 
Alle locaties gebruiken dezelfde basisset van observatielijnen uit het OVM. In 2013/2014 werd een 
nieuwe module aan het OVM toegevoegd. Het betreft de module ‘Analyse’ die ontwikkelingen op 
kind-, groeps- of locatieniveau zichtbaar maakt. Voor 2014/2015 lag de focus op de afstemming van 
de gewenste informatie op de VVE in Arnhem en het zichtbaar maken van de ontwikkelingen met 
behulp van deze module.  
 
De gemeente Arnhem wil een stedelijk beeld hebben van de resultaten van VVE. Deze kunnen 
vervolgens vergeleken worden met landelijke gegevens. In de voorgaande VVE monitor (2013/2014) 
zijn van de OAB/VVE-scholen van kinderen die in schooljaar 2014/2015 in groep 3 zaten de 
gemiddelde vaardigheidsscores op de toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters gegeven 
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bij aanvang van groep 1 (M1), eind groep 1 (E1) en uitstroom van groep 2 (E2). Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen kinderen die wel en geen VVE-programma hebben gevolgd in de voorschoolse 
periode. Bij nader onderzoek kwam naar voren dat bij sommige scholen geen (voldoende) 
voorschoolse gegevens beschikbaar waren. De reden hiervoor is dat niet altijd bekend is of kinderen 
een voorschools VVE-programma hebben gevolgd of dat het slechts één kind betreft. In het schooljaar 
2014/2015 is daarom (nogmaals) het belang van het invoeren van de voorschoolse gegevens 
aangegeven. Verzamelen van dergelijke gegevens van alle Arnhemse basisscholen en het plaatsen van 
deze gegevens in een meerjarenperspectief zal er toe bijdragen inzicht in de resultaten VVE in Arnhem 
te krijgen. Door de resultaten van toetsgegevens van kinderen efficiënter te koppelen aan de 
voorschoolse geschiedenis willen we meer zicht krijgen op de opbrengsten van VVE. Stichting PAS 
heeft hiervoor een ICT-plan gemaakt om de benodigde gegevens op te halen, onder andere uit Esis-B. 
Zij doen dit middels een dataverwerkingsmodel dat speciaal hiervoor gebouwd wordt in het 
programma Qlikview door TIG (The Implementation Group), welke gereed is in voorjaar 2016. 
 
Professionalisering  
Een belangrijk kwaliteitsinstrument is voortdurende professionalisering en deskundigheidsbevordering 
van VVE-beroepskrachten. De basis van het Arnhemse VVE-beleid bestaat uit Kaleidoscoop en het 
ontwikkelingsvolgmodel OVM 2.0. Daarnaast is er extra aandacht voor taal (Met Woorden in de 
Weer/LOGO 3000). Binnen Arnhem geldt de afspraak dat alle leidsters, pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten en onderwijsassistenten in een Arnhemse VVE-locatie geschoold zijn in Kaleidoscoop en 
het OVM. De gemeenten en het Rijk hebben in 2012 o.a. afgesproken dat er meer Hbo’ers ingezet 
worden in de voor- en vroegschoolse educatie. Een van de manieren waarmee Arnhem hieraan wil 
voldoen is door middel van de inzet van VVE-coaches. Deze coaches worden met name ingezet om de 
educatieve kwaliteit van het opbrengst gericht werken in de doorgaande lijn te bevorderen. De VVE-
coaches worden getraind in het werken met het instrument VVE-coach. Dit instrument is gebaseerd op 
het toezichtkader VVE. Er is op vijf VVE-intensieflocaties een start gemaakt met de coaching van 
leidsters/pedagogisch medewerkers. Dit gebeurt vanuit verschillende invalshoeken, waar mogelijk 
aansluitend op de training opbrengst gericht werken. Op enkele locaties is doelbewust inrichten van 
de speel-leeromgeving als basis het startpunt van de coaching. 
 
Ouderbetrokkenheid 
Vanuit de overtuiging dat actieve betrokkenheid van ouders één van de belangrijkste factoren is in het 
schoolsucces van kinderen wil Arnhem de ouderbetrokkenheid stimuleren. In 2013 is gestart met de 
implementatie van het beleidsplan ‘Ouders doen mee met VVE’. In 2014/2015 hebben we de 
implementatiefase afgesloten. De belangrijkste elementen van het beleidsplan zijn door nagenoeg alle 
VVE-locaties opgenomen in hun werkplan. Er zijn enkele locaties die in 2015 nog in voorbereiding 
waren om een ouderarrangement aan te bieden. Op verzoek van Stichting PAS heeft het ITS aan het 
eind van het schooljaar een eerste meting uitgevoerd naar de stand van zaken wat betreft de 
samenwerking tussen ouder, voorschoolse voorziening en de eerste twee groepen van de basisscholen 
in Arnhem en de gepercipieerde effecten op kinderen. Er is een grote bereidheid tot samenwerking, dit 
heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Maar professionals ervaren 
samenwerking ook als tijdrovend. Ouders zouden beter geïnformeerd willen worden. Hier valt dus nog 
winst te behalen. 
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Aanbevelingen 
Naar aanleiding van de conclusies van de VVE resultaten worden de volgende aanbevelingen en 
aandachtspunten genoemd: 
o om het bereik van doelgroeppeuters volledig in beeld te hebben zijn gegevens van VGGM nodig 

om het aantal signaleringen, indicaties en plaatsingen volledig in beeld te brengen  
o in het streven naar een 100 procent aanbod, is het zinvol om, naast de VVE-

kinderdagverblijven/peuterspeelzalen en VVE-selectspeelzalen (vanaf 2015 VVE-intensieflocaties), 
ook bij de reguliere speelzalen (vanaf 2015 VVE-basislocaties) te monitoren hoeveel 
doelgroepkinderen deze voorzieningen bezoeken 

o de gegevens over het aantal dagdelen geven enkel een beeld van het aandeel van alle peuters dat 
minimaal 4 dagdelen per week een VVE-psz/kdv bezocht. Om een beter beeld te geven van het 
bereik van specifiek de doelgroeppeuters wordt vanaf schooljaar 2015/2016 ingezoomd op het 
aandeel doelgroeppeuters dat aan de eis voor minimale VVE-tijd voldoet (vanaf 2015 minimaal 12 
uur over minimaal 3 dagen per week) 

o om het volledige bereik van de Arnhemse doelgroeppeuters in beeld te brengen is het van belang 
om, naast de peuters met een VVE-indicatie op basis van gewicht, ook de peuters met een andere 
VVE-indicatie (bijvoorbeeld o.b.v. een taalachterstand) in beeld te brengen, voorheen de 
zogenaamde risicopeuters  

o het is wenselijk dat peuters vanaf 2½ jaar met een VVE-indicatie direct geplaatst worden bij een 
VVE-locatie. Desondanks komt het voor dat deze kinderen toch op een wachtlijst staan. Voor deze 
kinderen zou een voorrangbeleid voor plaatsing uitkomst bieden. Verder is het aan te bevelen om 
uit te zoeken of ze bij een andere VVE-locatie wel direct geplaatst kunnen worden 

o door de resultaten van toetsgegevens van kinderen efficiënter te koppelen aan de voorschoolse 
geschiedenis kan meer inzicht worden verkregen in de opbrengsten van VVE. Vanaf 2016 kunnen 
deze gegevens worden geanalyseerd met behulp van een datamodel dat Stichting PAS hiervoor 
heeft ontwikkeld. Deze resultaten geven zicht op de effecten van VVE op basis waarvan 
aanbevelingen kunnen worden gedaan voor de toekomst 

o scholen dienen (nog) beter geïnformeerd te worden over het (belang van) registreren van de 
voorschoolse geschiedenis en de toetsresultaten van kleuters, zodat op basis van volledige en 
betrouwbare gegevens de opbrengst van VVE inzichtelijk wordt 

o veel gegevens uit de monitor zijn kwantitatief van aard. Praktijkbezoeken aan voor- en 
vroegschoolse locaties kunnen bijdragen aan een beter beeld van de uitvoering van VVE. Een 
dergelijk kwalitatief onderzoek, met behulp van good practices, zullen onderhavig onderzoek beter 
onderbouwen.  
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Bijlage 1 Aanvullende tabellen voorschools 
 
Bereik doelgroeppeuters 
  
Tabel 1.1. Bereik doelgroeppeuters per VVE-psz/kdv, 2012/2013 t/m 2014/2015* 

wijk psz/kdv 
gemiddeld aantal 
peuters per wijk 

gemiddeld aantal 
geplaatste peuters 

gemiddeld aantal 
geplaatste 
doelgroeppeuters 

gemiddeld percentage 
doelgroeppeuters 

  12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 

Arnhemse Broek Kakelbont    15 - - 1 - - 7% - - 

 Symfonie 1    31 31 29 13 15 11 42% 47% 37% 

 Symfonie 2    16 16 16 7 6 8 44% 36% 47% 

 totaal 85 86 97 62 47 45 21 20 18 34% 43% 40% 

Geitenkamp Blokkendoos    20 21 22 7 6 7 35% 27% 33% 

 Grenspost    28 29 29 4 7 9 14% 22% 31% 

 totaal 66 73 68 48 50 51 11 12 16 23% 24% 32% 

Klarendal Klarendal    32 44 46 14 14 12 44% 33% 25% 

 totaal 142 138 102 32 44 46 14 14 12 44% 33% 25% 

Malburgen ON Malburcht    80 79 55 26 33 20 33% 42% 36% 

 Merlijn    39 40 49 1 2 1 3% 4% 1% 

 totaal 165 148 145 119 118 103 27 34 20 23% 29% 20% 

Malburgen OZ Mirakel**    16 - - 6 - - 38% - - 

 Kl. Boemerang    44 43 43 12 13 16 27% 30% 36% 

 Speelrijk    48 32 34 22 13 8 46% 39% 24% 

 Voorschool    14 10 8 5 6 2 36% 53% 27% 

 Startgroep    - 25 27 - 11 13 - 44% 46% 

 totaal 157 144 142 122 110 112 45 42 38 37% 38% 34% 

Malburgen W Klimop    32 39 64 - - - - - - 

 Vrolijke Ark    42 41 38 12 16 13 29% 38% 34% 

 totaal 109 109 109 74 79 101 12 16 13 16% 20% 13% 

Presikhaaf O Overkant    10 20 20 4 8 6 40% 40% 28% 

 totaal 91 87 86 10 20 20 4 8 6 40% 40% 28% 

Presikhaaf W Harlekijn    22 16 18 5 1 1 23% 6% 3% 

 Nijntje    41 43 16 19 23 9 46% 53% 55% 

 totaal 131 114 125 63 60 34 24 24 9 38% 40% 28% 

totaal  946 899 874 530 528 512 158 170 132 30% 32% 26% 
* gemiddelden over 4 kwartalen, aantallen en percentages zijn afgerond op hele aantallen, waardoor totalen kunnen afwijken 
**Mirakel gemiddelde van alleen derde en vierde kwartaal 2012 
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Tabel 1.2. Bereik doelgroeppeuters per VVE-selectspeelzaal, 2012/2013 t/m 2014/2015* 

wijk psz/kdv 
gemiddeld aantal 
peuters per wijk 

gemiddeld aantal 
geplaatste peuters 

gemiddeld aantal 
geplaatste 
doelgroeppeuters 

gemiddeld percentage 
doelgroeppeuters 

  12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 12/13 13/14 14/15 

De Laar Moriaantje    58 61 57 11 10 7 19% 17% 11% 

 Trommelaar    48 48 43 10 9 11 21% 19% 25% 

 totaal 262 233 238 106 109 101 21 20 17 20% 18% 17% 

Elderveld Rakkertjes    32 32 31 9 12 11 28% 38% 36% 

 totaal 154 144 127 32 32 31 9 12 11 28% 38% 36% 

Klarendal Hommel    11 - - 1 - - 9% - - 

 totaal 142 138 102 11 - - 1 - - 9% - - 

Presikhaaf O Pinokkio    35 35 36 6 9 10 17% 25% 29% 

 totaal 91 87 86 35 35 36 6 9 10 17% 25% 29% 

Rijkerswoerd Dikkertje Dap    36 37 37 5 6 7 14% 16% 18% 

 totaal 266 261 235 36 37 37 5 6 7 14% 16% 18% 

Vredenburg Pompeltje    45 50 47 9 12 17 20% 24% 36% 

 totaal 100 96 98 45 50 47 9 12 17 20% 24% 36% 

totaal  1.015 959 886 265 263 251 51 58 62 19% 22% 25% 
* gemiddelden over 4 kwartalen, aantallen en percentages zijn afgerond op hele aantallen, waardoor totalen kunnen afwijken 
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VVE-tijd15 
 
Tabel 1.3. Gemiddeld aantal geplaatste peuters voor meer of minder dan 4 dagdelen per week per VVE-psz/kdv, 
2012/2013 t/m 2014/2015* 
wijk psz/kdv minder dan 4 dagdelen 4 dagdelen of meer 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Arnhemse Broek Kakelbont 1 - - 1 - - 

 Symfonie 1 - - 1 31 31 28 

 Symfonie 2 1 1 4 16 16 12 

Geitenkamp Blokkendoos 11 18 16 9 3 6 

 Grenspost 8 3 14 20 26 17 

Klarendal Klarendal - 10 18 32 34 27 

Malburgen ON Malburcht 20 20 20 60 59 33 

 Merlijn - 1 - 1 1 - 
Malburgen OZ Mirakel** 3 - - 3 - - 

 Kl. Boemerang 3 5 13 41 38 29 

 Speelrijk 15 3 1 32 29 28 

 voorschool - - - - - 7 

 startgroep - - 2 - - 26 

Malburgen W Klimop - - - - - - 
 Vrolijke Ark 36 20 24 6 20 13 

Presikhaaf O Overkant - 2 6 10 19 13 

Presikhaaf W Harlekijn 1 1 - 4 1 - 

 Nijntje - 1 3 41 423 12 

 startgroep - - 3 - - 24 

totaal   99 (24%) 84 (21%) 122 (31%) 317 (76%) 318 (79%) 272 (69%) 
*gemiddelden over 4 kwartalen, aantallen en percentages zijn afgerond op hele aantallen, waardoor totalen kunnen afwijken, 
voor 2014/2015 zijn geen gegevens bekend van Merlijn, Klimop en Harlekijn 
**Mirakel gemiddelde van alleen derde en vierde kwartaal 2012 
 
 
Tabel 1.4. Gemiddeld aantal geplaatste peuters voor meer of minder dan 4 dagdelen per week per  
VVE-selectspeelzaal, 2012/2013 t/m 2014/2015* 
wijk psz/kdv minder dan 4 dagdelen 4 dagdelen of meer 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

De Laar Trommelaar 43 44 41 3 4 6 

 Moriaantje 52 54 51 6 7 7 

Elderveld Rakkertjes 26 23 21 6 9 12 

Klarendal Hommel 6 - - 5 - - 

Presikhaaf O Pinokkio 23 23 25 12 12 12 

Rijkerswoerd Dikkertje Dap 30 31 27 6 6 7 

Vredenburg Pompeltje 37 45 41 8 6 5 

totaal  217 (83%) 219 (83%) 205 (81%) 46 (17%) 44 (17%) 48 (19%) 
*gemiddelden over 4 kwartalen, aantallen en percentages zijn afgerond op hele aantallen, waardoor totalen kunnen afwijken 
 

                                                           
15 Per 1 maart 2015 is dit bijgesteld naar minimaal 12 uur per week, verdeeld over minimaal 3 dagen per week. Vanwege deze 
‘trendbreuk’ gaan we in deze VVE-monitor nog uit van de situatie zoals deze was vóór 1 maart 2015. Voor 2014/2015 is daarom 
het gemiddelde genomen van het derde en vierde kwartaal van 2014. 
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Wachtlijsten 
 
Tabel 1.5. Gemiddeld aantal doelgroeppeuters vanaf 2½ jaar op de wachtlijst per VVE-psz/kdv, 2014/2015*  

wijk psz/kdv 2014/2015 

Arnhemse Broek Symfonie 1 2 

 Symfonie 2 - 

 totaal 2 

Geitenkamp Blokkendoos 2 

 Grenspost - 

 totaal 2 

Klarendal Klarendal - 

 totaal - 

Malburgen ON Malburcht 3 

 Merlijn - 
 totaal 3 

Malburgen OZ Kl. Boemerang 5 

 Speelrijk 4 

 totaal 10 
Malburgen W Klimop - 
 Vrolijke Ark 4 

 totaal 4 

Presikhaaf O Overkant - 

 totaal - 

Presikhaaf W Harlekijn - 

 Nijntje 2 

 totaal 2 

totaal  21 
*gemiddelden over 4 kwartalen, aantallen en percentages zijn afgerond op hele aantallen, waardoor totalen kunnen afwijken 
 
 
Tabel 1.6. Gemiddeld aantal doelgroeppeuters vanaf 2½ jaar op de wachtlijst per VVE-selectspeelzaal, 2014/15* 
wijk psz/kdv 2014/2015 

De Laar Trommelaar 4 

 Moriaantje 5 

 totaal 9 

Elderveld Rakkertjes 3 

 Totaal 3 

Presikhaaf O Pinokkio 5 

 totaal 5 

Rijkerswoerd Dikkertje Dap 3 

 totaal 3 

Vredenburg Pompeltje 3 

 totaal 3 

totaal  23 
*gemiddelden over 4 kwartalen, aantallen en percentages zijn afgerond op hele aantallen, waardoor totalen kunnen afwijken 
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Bijlage 2 Aanvullende tabellen vroegschools 
 
Bereik doelgroepkleuters 
 
Tabel 2.1. Aantal kleuters en doelgroepkleuters per OAB/VVE-school, peildatum: 1 juli 2013, 2014 en 2015 

wijk OAB/VVE-school 

1 juli 2013 1 juli 2014 1 juli 2015 
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Arnhemse Broek  Hugo de Grootschool 54 20 37% 36 12 33% 33 12 36% 

 St. Paulusschool 41 15 37% 51 20 39% 47 19 40% 

De Laar Jeroen Boschschool* 85 11 13% 105 14 13% - - - 

Geitenkamp De Vlindertuin 26 13 50% 25 12 48% 27 13 48% 

 De Witte school 35 18 51% 40 18 45% 37 17 46% 

Klarendal Ibn-i Sinaschool 26 13 50% 35 9 26% 34 12 35% 

 Kunstrijk 24 7 29% 35 5 14% 38 7 18% 

Malburgen ON De Monchyschool (Graslaan) 42 11 26% 40 7 18% - - - 

 St. Margarethaschool 130 43 33% 163 43 26% 159 38 24% 

Malburgen OZ Johannesschool 43 17 40% 38 13 34% 44 12 27% 

 Het Mozaïek (Eimersingel) 103 41 40% 105 46 44% 86 42 49% 

 Het Mozaïek (Zwanebloemlaan) 62 30 48% 69 26 38% 66 18 27% 

Malburgen W Monchyschool (Lupinestraat) 50 20 40% 42 10 24% 30 9 30% 

 Pastoor van Arsschool 81 24 30% 81 13 16% 81 10 12% 

Presikhaaf O Dr. Willem Dreesschool 49 15 31% 67 19 28% 69 18 26% 

Presikhaaf W Annie M.G. Schmidtschool 70 28 40% 60 23 38% 54 18 33% 

 OLV van Lourdesschool 60 19 32% 35 9 26% 48 13 27% 

Rijkerswoerd Lea Dasbergschool (Pythagoras)* 24 1 4% 20 - - - - - 

Vredenburg Dr. Aletta Jacobsschool* 63 4 6% 57 3 5% - - - 

totaal  1.068 350 33% 1.104 302 27% 853 258 30% 
*per schooljaar 2014/2015 geen OAB/VVE-school meer 
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Tabel 2.2. Aantal kleuters en doelgroepkleuters per VVE-volgschool, peildatum: 1 juli 2013, 2014 en 2015 

wijk VVE-volgschool 

1 juli 2013 1 juli 2014 1 juli 2015 
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De Laar De Laarakker*                                    60 9 15 62 4 6 - - - 

 Jeroen Boschschool - - - - - - 97 9 9% 

 Toermalijn (Brabantweg)*  61 - - 52 - - - - - 

Elderveld Blinkertschool* 65 9 14 51 6 12 - - - 

 De Kringloop* 89 9 10 109 8 7 - - - 

Klarendal Jan Ligthartschool* 110 12 11 122 9 7 - - - 

Presikhaaf O J.F. Kennedyschool* 59 9 15 47 4 9 - - - 

Spijkerkwartier De Sterrenkring* 69 2 3 70 2 3 - - - 

Vredenburg De Ommelander* 83 3 4 74 5 7 - - - 

totaal  596 53 9% 587 38 6% 97 9 9% 
*per schooljaar 2014/2015 geen VVE-volgschool meer 
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Dubbele bezetting 
 
Tabel 2.3. Aantal dagdelen dubbele bezetting, realisatie schooljaar 2014/2015 en planning schooljaar 2015/2016 
(als gemiddelde per groep) 

wijk OAB/VVE-school 

aantal dagdelen dubbele bezetting 

realisatie 2014/2015 planning 2015/2016 

Arnhemse Broek  Hugo de Grootschool 4 4 

 St. Paulusschool 4 4 

Geitenkamp De Vlindertuin 4 4 

 De Witte school 4 4 

Klarendal Ibn-i Sinaschool 4 2 

 Kunstrijk 4 4 

Malburgen ON St. Margarethaschool 3 3 

Malburgen OZ Johannesschool - 4 

 Het Mozaïek (Eimersingel) 3 3 

 Het Mozaïek (Zwanebloemlaan) 4 4 

Malburgen W Monchyschool (Lupinestraat) 2 - 

 Pastoor van Arsschool 4 4 

Presikhaaf O Dr. Willem Dreesschool 3 - 

Presikhaaf W Annie M.G. Schmidtschool 4 4 

 OLV van Lourdesschool 4 4 
 
Tabel 2.4. Inzet dubbele bezetting, realisatie schooljaar 2014/2015 en planning schooljaar 2015/2016  

wijk OAB/VVE-school 

inzet dubbele bezetting 

realisatie 2014/2015 planning 2015/2016 
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Arnhemse Broek  Hugo de Grootschool  X   X  

 St. Paulusschool X X  X X  

Geitenkamp De Vlindertuin  X   X  

 De Witte school  X   X  

Klarendal Ibn-i Sinaschool  X  X   

 Kunstrijk  X   X  

Malburgen ON St. Margarethaschool X X X X X X 

Malburgen OZ Johannesschool     X  

 Het Mozaïek (Eimersingel) X  X X  X 

 Het Mozaïek (Zwanebloemlaan)  X X  X X 

Malburgen W Monchyschool (Lupinestraat)  X     

 Pastoor van Arsschool  X   X  

Presikhaaf O Dr. Willem Dreesschool X X     

Presikhaaf W Annie M.G. Schmidtschool X   X   

 OLV van Lourdesschool  X   X  
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Instroom  
 
Tabel 2.5. Instroom van kleuters en doelgroepkleuters per OAB/VVE-school, peildatum: 1 juli 2013, 2014 en 2015 

wijk OAB/VVE-school 

1 juli 2013 1 juli 2014 1 juli 2015 
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Arnhemse Broek  Hugo de Grootschool 17 7 41% 7 3 43% 12 4 33% 

 St. Paulusschool 18 7 39% 22 10 45% 20 8 40% 

De Laar Jeroen Boschschool* 30 4 13% 44 5 11% - - - 

Geitenkamp De Vlindertuin  17 7 41% 8 5 63% 15 8 53% 

 De Witte school 9 4 44% 13 7 54% 9 6 67% 

Klarendal Ibn-i Sinaschool   15 5 33% 22 6 27% 35 13 37% 

 Kunstrijk 8 3 38% 14 1 7% 38 7 18% 

Malburgen ON De Monchyschool (Graslaan) 14 2 14% 19 2 11% - - - 

 St. Margarethaschool 63 16 25% 63 14 22% 73 15 21% 

Malburgen OZ Johannesschool 17 6 35% 15 3 20% 23 9 39% 

 Het Mozaïek (Eimerssingel) 39 14 36% 41 15 37% 17 5 29% 

 Het Mozaïek (Zwanebloemlaan) 22 9 41% 34 11 32% 21 5 24% 

Malburgen W Monchyschool (Lupinestraat)  21 6 29% 15 3 20% 22 2 9% 

 Pastoor van Arsschool 11 1 9% 35 3 9% 81 10 12% 

Presikhaaf O Dr. Willem Dreesschool 24 9 38% 19 7 37% 25 4 16% 

Presikhaaf W Annie M.G. Schmidtschool 28 14 50% 22 5 23% 22 6 27% 

 OLV van Lourdesschool 21 5 24% 19 4 21% 21 4 19% 

Rijkerswoerd Lea Dasbergschool (Pythagoras)* 7 - - 9 - - - - - 

Vredenburg Dr. Aletta Jacobsschool* 20 - - 17 1 6 - - - 

totaal  401 119 30% 438 105 24% 434 106 24% 
*per schooljaar 2014/2015 geen OAB/VVE-school meer  
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Tabel 2.6. Instroom van kleuters en doelgroepkleuters per VVE-volgschool, peildatum: 1 juli 2013, 2014 en 2015 

wijk VVE-volgschool 

1 juli 2013 1 juli 2014 1 juli 2015 
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De Laar De Laarakker*             22 1 5% 27 2 7 - - - 

 Jeroen Boschschool - - - - - - 97 8 8% 

 Toermalijn (Brabantweg)*  22 - - 12 - - - - - 

Elderveld Blinkertschool* 32 4 13% 9 1 11% - - - 

 De Kringloop* 43 3 7% 54 3 6% - - - 

Klarendal Jan Ligthartschool* 48 6 13% 47 3 6% - - - 

Presikhaaf O John F. Kennedyschool* 28 4 14% 19 - - - - - 

Spijkerkwartier De Sterrenkring* 24 - - 25 1 4% - - - 

Vredenburg De Ommelander* 36 - - 24 3 13% - - - 

totaal  255 18 7% 217 13 6% 97 8 8% 
*per schooljaar 2014/2015 geen VVE-volgschool meer 
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Bijlage 3 Doorgaande lijn per wijk  
 
Arnhemse Broek 
 
In het Arnhemse Broek wonen 97 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 juli 
2014, 1 oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015).  
 
In de wijk zijn twee VVE-psz/kdv (De Symfonie 1 en De Symfonie 2) en twee OAB/VVE-scholen (Hugo 
de Groot en St. Paulusschool). 
 
Tabel 3.1. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Arnhemse Broek, 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  St. Paulus 
Hugo de 

Groot niet-VVE VVE niet-VVE   

Symfonie 1 0 - - - - 2 - 2 

 0.3 1 1 - - - - 2 

 1.2 2 1 - 1 2 1 7 

 risico 3 1 - 3 1 2 10 

Symfonie 2 0 - - - - 1 1 2 

 0.3 - 2 - - - - 2 

 1.2 - 1 - - - 1 2 

 risico - 2 - 1 - - 3 

totaal 0 - - - - 3 1 4 

 0.3 1 3 - - - - 4 

 1.2 2 2 - 1 2 2 9 

 risico 3 3 - 4 1 2 13 
 
 
Tabel 3.2. Instroom in de kleuterbouw in de wijk Arnhemse Broek, 2014/2015 
school gewicht VVE-psz/kdv niet-VVE psz/kdv geen psz/kdv totaal 

  ≥ 4 dd. < 4 dd.    

St. Paulus 0 - 6 3 3 12 

 0.3 - 2 1 1 4 

 1.2 - 1 - 3 4 

Hugo de Groot 0 6 - 2 - 8 

 0.3 1 - - - 1 

 1.2 3 - - - 3 

totaal 0 6 6 5 3 20 

 0.3 1 2 1 1 5 

 1.2 3 1 - 3 7 
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De Laar 
 
In De Laar wonen 238 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 juli 2014, 1 
oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015).  
 
In de wijk zijn twee VVE-psz/kdv (Moriaantje en Trommelaar) en één VVE-volgschool (Jeroen 
Boschschool). 
 
Tabel 3.3. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk De Laar, 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  Jeroen Bosch* niet-VVE VVE niet-VVE   

Moriaantje 0 1 15 3 2 1 22 

 0.3 - 4 1 - - 5 

 1.2 - 1 - - - 1 

 risico - 9 2 1 - 12 

Trommelaar 0 15 9 - 3 1 28 

 0.3 3 1 - 1 - 5 

 1.2 1 - - - 1 2 

 risico - - - - - - 

totaal 0 16 24 3 5 2 50 

 0.3 3 5 1 1 - 10 

 1.2 1 1 - - 1 3 

 risico - 9 2 1 - 12 
*VVE-volgschool 
 
 
Tabel 3.4. Instroom in de kleuterbouw in de wijk De Laar, 2014/2015 
school gewicht VVE-psz/kdv niet-VVE psz/kdv geen psz/kdv totaal 

  ≥ 4 dd. < 4 dd.    

Jeroen Bosch* 0 - 41 34 14 89 

 0.3 - 1 - 1 2 

 1.2 - 3 1 2 6 

totaal 0 - 41 34 14 89 

 0.3 - 1 - 1 2 

 1.2 - 3 1 2 6 
*VVE-volgschool 
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Elderveld 
 
In Elderveld wonen 127 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 juli 2014, 1 
oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015).  
 
In de wijk is één VVE-psz/kdv (De Rakkertjes) en geen OAB/VVE-school of VVE-volgschool. 
 
Tabel 3.5. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Elderveld, 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  niet-VVE VVE niet-VVE   

Rakkertjes 0 8 - 1 - 9 

 0.3 7 - - - 7 

 1.2 5 - - - 5 

 risico 5 - 2 - 7 

totaal 0 8 - 1 - 9 

 0.3 7 - - - 7 

 1.2 5 - - - 5 

 risico 5 - 2 - 7 
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Geitenkamp 
 
In Geitenkamp wonen 68 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 juli 2014, 1 
oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015).  
 
In de wijk zijn twee VVE-psz/kdv (De Blokkendoos en De Grenspost) en twee OAB/VVE-scholen (De 
Vlindertuin en De Witte School). 
 
Tabel 3.6. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Geitenkamp, 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  
 
Vlindertuin 

De Witte 
School niet-VVE VVE niet-VVE   

Blokkendoos 0 2 - - - 4 - 6 

 0.3 - 2 - - 2 - 4 

 1.2 1 - - - 1 - 2 

 risico 2 1 - - 1 2 6 

Grenspost 0 - 3 - - 1 2 6 

 0.3 - 3 - - - - 3 

 1.2 - 1 - - - - 1 

 risico - 1 - - - 2 3 

totaal 0 2 3 - - 5 2 12 

 0.3 - 5 - - 2 - 7 

 1.2 1 1 - - 1 - 3 

 risico 2 2 - - 1 4 9 
 
 
Tabel 3.7. Instroom in de kleuterbouw in de wijk Geitenkamp, 2014/2015 
school gewicht VVE-psz/kdv niet-VVE psz/kdv geen psz/kdv totaal 

  ≥ 4 dd. < 4 dd.    

Vlindertuin 0 3 - 2 2 7 

 0.3 7 - - - 7 

 1.2 - - - 1 1 

De Witte School 0 3 - - - 3 

 0.3 5 - - 1 6 

 1.2 - - - - - 

totaal 0 6 - 2 2 10 

 0.3 12 - - 1 13 

 1.2 - - - 1 1 
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Klarendal 
 
In Klarendal wonen 102 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 juli 2014, 1 
oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015). In de wijk zijn één VVE-psz/kdv (Klarendal) en twee 
OAB/VVE-scholen (Ibn-i Sinaschool en Kunstrijk). 
 
Tabel 3.8. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Klarendal, 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

   Ibn-i Sina Kunstrijk niet-VVE VVE niet-VVE   

Klarendal 0 - 2 - 1 4 3 10 

 0.3 - - - - - - - 

 1.2 1 3 - - 1 1 6 

 risico - 3 - - 2 2 7 

totaal 0 - 2 - 1 4 3 10 

 0.3 - - - - - - - 

 1.2 1 3 - - 1 1 6 

 risico - 3 - - 2 2 7 
 
 
Tabel 3.9. Instroom in de kleuterbouw in de wijk Klarendal, 2014/2015 
school gewicht VVE-psz/kdv niet-VVE psz/kdv geen psz/kdv totaal 

  ≥ 4 dd. < 4 dd.    

Ibn-i Sina 0 - 18 1 3 22 

 0.3 - 4 - - 4 

 1.2 - 8 - 1 9 

Kunstrijk 0 28 2 1 - 31 

 0.3 3 - - - 3 

 1.2 4 - - - 4 

totaal 0 28 20 2 3 53 

 0.3 3 4 - - 7 

 1.2 4 8 - 1 13 
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Malburgen Oost (Noord) 
 
In Malburgen Oost (Noord) wonen 145 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 
1 juli 2014, 1 oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015). In de wijk zijn twee VVE-psz/kdv (De 
Malburcht en Merlijn) en één OAB/VVE-school (St. Margarethaschool)16. 
 
Tabel 3.10. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Malburgen Oost (Noord), 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  St. Margaretha niet-VVE VVE niet-VVE   

Malburcht 0 10 - 1 5 3 19 

 0.3 4 - 2 - - 6 

 1.2 8 - 3 - 2 13 

 risico 2 - 2 - 4 8 

Merlijn 0 6 - - 3 10 19 

 0.3 - - - - 1 1 

 1.2 - - - - - - 

 risico - - - - - - 

totaal 0 16 - 1 8 13 38 

 0.3 4 - 2 - 1 7 

 1.2 8 - 3 - 2 13 

 risico 2 - 2 - 4 8 
 
 
Tabel 3.11. Instroom in de kleuterbouw in de wijk Malburgen Oost (Noord), 2014/2015 
school gewicht VVE-psz/kdv niet-VVE psz/kdv geen psz/kdv totaal 

  ≥ 4 dd. < 4 dd.    

St. Margaretha 0 41 - 15 2 58 

 0.3 10 - - 2 12 

 1.2 3 - - - 3 

totaal 0 41 - 15 2 58 

 0.3 10 - - 2 12 

 1.2 3 - - - 3 
 
 
  

                                                           
16 Van de Monchyschool (Graslaan) zijn geen gegevens meer verzameld, omdat beide locaties zijn samengevoegd. 
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Malburgen Oost (Zuid) 
In Malburgen Oost (Zuid) wonen 142 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 
jul, 1 okt, 1 jan en 1 apr 14/15). In de wijk zijn vier VVE-psz/kdv (De Kleine Boemerang, Het Speelrijk en 
twee startgroepen) en drie OAB/VVE-scholen (de Johannesschool en twee locaties van Het Mozaïek). 
 
Tabel 3.12. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Malburgen Oost (Zuid), 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  Johannes 
Mozaïek 
(Eimer) 

Mozaïek 
(Zwanebloem) 

niet-
VVE VVE 

niet-
VVE   

Kl. Boemerang 0 3 1 4 - 2 1 - 11 

 0.3 - - 5 - 3 - - 8 

 1.2 1 - 4 - - - - 5 

 risico - - - - - - - - 

Speelrijk 0 - 3 - - - - - 3 

 0.3 1 3 - - - - - 4 

 1.2 - 3 - - - - - 3 

 risico 1 1 - - - 1 - 3 

Startgroep 0 3 - - - - - - 3 

Johannes 0.3 - - - - - - - - 

 1.2 - - - - - - 1 1 

 risico 2 - - - - - - 2 

Startgroep 0 - 1 - - 1 - - 2 

Mozaïek 0.3 - 2 - - - - 2 4 

 1.2 1 6 - - 1 - 3 11 

 risico - 3 - - - - 2 5 

totaal 0 6 5 4 - 3 1 - 19 

 0.3 1 5 5 - 3 - 2 16 

 1.2 2 9 4 - 1 - 4 20 

 risico 3 4 - - - 1 2 10 

 
Tabel 3.13. Instroom in de kleuterbouw in de wijk Malburgen Oost (Zuid), 2014/2015 
school gewicht VVE-psz/kdv niet-VVE psz/kdv geen psz/kdv totaal 

  ≥ 4 dd. < 4 dd.    

Johannes 0 10 - - 4 14 

 0.3 4 - - - 4 

 1.2 5 - - - 5 

Mozaïek 0 10 - 1 1 12 

(Eimer) 0.3 1 - - - 1 

 1.2 4 - - - 4 

Mozaïek  0 11 - 2 3 16 

(Zwanebloem) 0.3 - - - - - 

 1.2 5 - - - 5 

totaal 0 31 - 3 8 42 

 0.3 5 - - - 5 

 1.2 14 - - - 14 
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Malburgen West 
 
In Malburgen West wonen 109 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 juli 
2014, 1 oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015). In de wijk zijn twee VVE-psz/kdv (De Vrolijke Ark 
en Klimop) en twee OAB/VVE-scholen (de Monchyschool (Lupinestraat) en de Pastoor van Arsschool). 
 
Tabel 3.14. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Malburgen West, 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  
Monchy 
(Lupine) 

Pastoor 
van Ars niet-VVE VVE niet-VVE   

Vrolijke Ark 0 2 3 - 1 - - 6 

 0.3 - - - - - - - 

 1.2 1 2 - 1 - - 4 

 risico - 2 - 1 - 1 4 

Klimop 0 1 5 - 1 3 7 17 

 0.3 - - - - - - - 

 1.2 - - - - - - - 

 risico - - - - - - - 

totaal 0 3 8 - 2 3 7 23 

 0.3 - - - - - - - 

 1.2 1 2 - 1 - - 4 

 risico - 2 - 1 - 1 4 
 
 
Tabel 3.15. Instroom in de kleuterbouw in de wijk Malburgen West, 2014/2015 
school gewicht VVE-psz/kdv niet-VVE psz/kdv geen psz/kdv totaal 

  ≥ 4 dd. < 4 dd.    

Monchy (Lupine) 0 4 - 8 8 20 

 0.3 - - - - - 

 1.2 - - 1 1 2 

Pastoor van Ars 0 54 - 9 8 71 

 0.3 1 - 2 - 3 

 1.2 5 - 2 - 7 

totaal 0 58 - 17 16 91 

 0.3 1 - 2 - 3 

 1.2 5 - 3 1 9 
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Presikhaaf Oost 
 
In Presikhaaf Oost wonen 86 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 juli 
2014, 1 oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015). In de wijk zijn twee VVE-psz/kdv (De Overkant en 
Pinokkio) en één OAB/VVE-school (de Dr. Willem Dreesschool). 
 
Tabel 3.16. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Presikhaaf Oost, 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  Dr. W. Drees niet-VVE VVE niet-VVE   

Overkant 0 1 - - - 2 3 

 0.3 2 - 1 - - 3 

 1.2 1 - 1 - - 2 

 risico 2 1 - - 1 4 

Pinokkio 0 2 - 2 4 - 8 

 0.3 - - - - - - 

 1.2 - - - 1 - 1 

 risico 7 3 1 5 2 18 

totaal 0 3 - 2 4 2 11 

 0.3 2 - 1 - - 3 

 1.2 1 - 1 1 - 3 

 risico 9 4 1 5 3 22 
 
 
Tabel 3.17. Instroom in de kleuterbouw in de wijk Presikhaaf Oost, 2014/2015 
school gewicht VVE-psz/kdv niet-VVE psz/kdv geen psz/kdv totaal 

  ≥ 4 dd. < 4 dd.    

Dr. W. Drees 0 16 - 4 1 21 

 0.3 - - - - - 

 1.2 4 - - - 4 

totaal 0 16 - 4 1 21 

 0.3 - - - - - 

 1.2 4 - - - 4 
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Presikhaaf West 
 
In Presikhaaf West wonen 125 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 juli 
2014, 1 oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015). In de wijk zijn vier VVE-psz/kdv (Harlekijn, 
Presikhaven en twee startgroepen) en twee OAB/VVE-scholen (de Annie M.G. Schmidtschool en de 
OLV van Lourdesschool). 
 
Tabel 3.18. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Presikhaaf West, 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  
A.M.G. 

Schmidt 
OLV van 
Lourdes niet-VVE VVE niet-VVE   

Harlekijn 0 - 1 - - 2 2 5 

 0.3 - - - - - - - 

 1.2 - - - - - - - 

 risico - - - - - - - 

Presikhaven 0 - - - - - - - 

 0.3 1 - - - - 1 2 

 1.2 - 1 - - - 1 2 

 risico 2 2 - 1 - - 5 

Startgroep 0 - - - - - - - 

Dikkie Dik 0.3 - - - - - - - 

 1.2 1 1 - - - - 2 

Startgroep risico - 1 - - - 1 2 

Dribbel 0 - - - - - 2 2 

 0.3 3 - - - 1 - 4 

 1.2 2 1 - - - - 3 

 risico - 1 - - - 1 2 

totaal 0 - 1 - - 2 4 7 

 0.3 4 - - - 1 1 6 

 1.2 3 3 - - - 1 7 

 risico 2 4 - 1 - 2 9 
 
 
Tabel 3.19. Instroom in de kleuterbouw in de wijk Presikhaaf West, 2014/2015 
school gewicht VVE-psz/kdv niet-VVE psz/kdv geen psz/kdv totaal 

  ≥ 4 dd. < 4 dd.    

A.M.G. Schmidt 0 12 - - 4 16 

 0.3 - - - - - 

 1.2 6 - - - 6 

OLV van Lourdes 0 13 - 2 2 17 

 0.3 - - 1 - 1 

 1.2 2 - - 1 3 

totaal 0 25 - 2 6 33 

 0.3 - - 1 - 1 

 1.2 8 - - 1 9 
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Rijkerswoerd 
 
In Rijkerswoerd wonen 235 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 juli 2014, 
1 oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015). In de wijk zijn één VVE-psz/kdv (Dikkertje Dap) en 
geen OAB/VVE-scholen. 
 
Tabel 3.20. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Rijkerswoerd, 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  niet-VVE VVE niet-VVE   

Dikkertje Dap 0 17 1 - 1 19 

 0.3 4 - - 1 5 

 1.2 3 - - 1 4 

 risico - - - 1 1 

totaal 0 17 1 - 1 19 

 0.3 4 - - 1 5 

 1.2 3 - - 1 4 

 risico - - - 1 1 
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Vredenburg/Kronenburg 
 
In Vredenburg/Kronenburg wonen 98 peuters van 2½ tot 4 jaar (bron: BRP, gemiddelde in de wijk op 1 
juli 2014, 1 oktober 2014, 1 januari 2015 en 1 april 2015). In de wijk zijn één VVE-psz/kdv (Pompeltje) 
en geen OAB/VVE-scholen. 
 
Tabel 3.21. Uitstroom vanuit psz/kdv in de wijk Rijkerswoerd, 2014/2015 
psz/kdv gewicht/risico in de wijk buiten de wijk anders totaal 

  niet-VVE VVE niet-VVE   

Pompeltje 0 18 2 2 1 23 

 0.3 10 - 1 - 11 

 1.2 3 - - - 3 

 risico - - - - - 

totaal 0 18 2 2 1 23 

 0.3 10 - 1 - 11 

 1.2 3 - - - 3 

 risico - - - - - 
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Verklaring gebruikte termen  
 
Doelgroepkleuter kleuter met een leerlinggewicht van 0,3 of 1,2 (conform de rijksregeling in het 

basisonderwijs) 
Doelgroeppeuter peuter met een gewicht van 0,3 of 1,2  
Kdv Kinderdagverblijf 
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid 
OAB/VVE-school basisscholen met meer dan 30% leerlingen met een leerlinggewicht  

(bron: DUO leerlingtellingen, peildatum: 1 oktober 2014) 
OVM Ontwikkelingsvolgmodel 
PAS Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking 
Psz peuterspeelzaal 
Risicopeuter peuter met een taalachterstand of peuters met een risico op achterstand 

vanwege sociaal/medische factoren 
SKAR Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio 
SPA Stichting Peuterspeelzalen Arnhem 
VVE Voor- en vroegschoolse educatie 
VVE-kinderdagverblijf kinderdagverblijf in achterstandswijken die relatief veel doelgroeppeuters 

opvangen 
VVE-peuterspeelzaal Peuterspeelzaal met 30% of meer doelgroeppeuters, alle peuters (ook de niet 

doelgroeppeuters) gaan vier dagdelen naar de peuterspeelzaal 
VVE-selectspeelzaal Peuterspeelzaal met minder dan 30% doelgroeppeuters, alleen de doelgroep- 

peuters gaan vier dagdelen naar de peuterspeelzaal 
VVE-volgschool 1) basisscholen met meer dan 10-20% kleuters met een leerlinggewicht, mits 

het om minimaal 5 doelgroepkleuters gaat 
(bron: DUO leerlingtellingen, peildatum: 1 oktober 2014) 
2) scholen die in brede school verband samenwerken met andere VVE-scholen 
en voorschoolse VVE voorzieningen 
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