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VVE-nieuwsbrief november 2016 
De VVE-nieuwsbrief is bedoeld voor alle mensen die werkzaam zijn in het VVE-werkveld in 

Arnhem en wordt uitgegeven door Stichting PAS.  

Input vanuit het werkveld zelf wordt op prijs gesteld, dus laat van je horen! 

 

VVE is altijd in beweging 
Toeleiding VVE en monitoring 

De consultatiebureaus vervullen een belangrijke rol in de toeleiding van kinderen naar de VVE locaties. 

In samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de gemeente 

Arnhem heeft Stichting PAS afspraken gemaakt rondom het verzamelen, registreren en rapporteren 

van gegevens. Dit zijn gegevens over het aantal indicaties, verwijzingen en plaatsingen van 

doelgroeppeuters in Arnhem. Belangrijk hierbij is dat de VVE locatie tijdig aan het consultatiebureau 

laat weten wanneer er een kind is geplaatst, zodat dit geregistreerd kan worden. Hiermee hopen we 

op korte termijn een (nog) beter en betrouwbaarder beeld te krijgen van het (non-)bereik van 

doelgroeppeuters in de verschillende wijken en deelgebieden, zodat hier actie op gezet kan worden. 

 

Ontwikkelrecht voor peuters in Arnhem 

Vanaf 1 januari 2017 kunnen peuters in Arnhem al vanaf 2 jaar voor 12 uur per week naar een 

geregistreerde peuteropvang (was 2,5 jaar en 6 uur per week). De gemeente Arnhem maakt haar 

ambitie waar door dit Ontwikkelrecht voor peuters te subsidiëren. Alle ouders van jonge kinderen in 

Arnhem krijgen een dezer dagen een brief van de gemeente met nadere informatie. Ook zullen er op 

veel plekken in de stad posters opgehangen worden. De instellingen Spa, Skar, Peutertuin, Klein 

Duimpje en Twins zijn druk bezig met de voorbereidingen om vanaf 1 januari ook de jongere peuters 

te kunnen ontvangen op hun locaties. Een van de activiteiten is een doelgerichte training voor 

pedagogisch medewerkers van de peutergroepen: wat betekent het om  met 2-jarigen te werken in je 

peutergroep. 

 

De nationale voorleesdagen van 25 januari t/m 4 februari 2017 

Het prentenboek van het jaar is De Kleine Walvis. 

Pet en Pat geven tijdens de voorleesdagen een voorstelling op 

basis van dit prentenboek. Ze maken hierbij gebruik van de 

woorden van LOGO 3000. Voor meer informatie zie 

www.patenpat.nl. VVE intensief locaties, kindcentra en OAB 

kleutergroepen  kunnen deze voorstelling boeken. Dit wordt 

gefinanciërd door Stichting PAS (we gaan hierbij uit van een volle 

zaal eventueel gecombineerd met een andere groep). Bij twijfel 

neem even contact op. Voor boekingen mail 

patenpet@outlook.com of bel: 026-4455846 en vraag naar de 

mogelijkheden. 

 

Kwaliteit in VVE door deskundigheidsbevordering  
Stichting PAS heeft in overleg met het werkveld een trainingsaanbod samengesteld. Begin van het jaar 

starten weer een aantal gratis trainingen. Meld je aan, er is nog plaats! 

 OVM opfris training, woensdag 11 januari 2017 

 OVM voor medewerkers die nog niet met het OVM hebben gewerkt, woensdag 18 januari 2017 

 Mediaopvoeding bij Jonge kinderen, datum 18 januari 2017 

file://///nas06/Onderwijshuis/Data/Stichting%20Pas/Personen/Pauline/Brochure%20eeerder%20en%20vaker%20naar%20de%20opvang.pdf
http://www.patenpat.nl/
mailto:patenpet@outlook.com
http://www.stichtingpas.nl/agenda/categorie/trainingen-2016-2017/
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Uitgelicht: de nieuwe VVE basistraining ’Actief Betrokken’  

Deze training is bedoeld voor nieuwe VVE pedagogisch medewerkers werkzaam in de gemeente 

Arnhem en leerkrachten van groep 1/2 OAB scholen in de gemeente Arnhem.  

Inschrijving VVE basistraining "Actief Betrokken" Voor meer info: VVE basistraining 'Actief Betrokken' 

 

Geef de pen door ….  
In deze rubriek stelt iemand zich voor en vertelt iets over diens VVE-

werkzaamheden. Deze keer is dit Toni Britsia.  

Iedereen die mij kent weet dat ik inmiddels grijs ben en hoop over een jaar met 

pensioen te gaan. Daarom kijk ik de laatste maanden af en toe met weemoed om 

naar mijn beginperiode in Arnhem (1988) en verwonder me hoe snel de tijd vliegt, 

maar ook wat een stappen we hebben gezet op het gebied van 

onderwijsachterstandenbestrijding, zeker voor het jonge kind. Je kunt het je bijna 

niet voorstellen, maar VVE werd pas 16 jaar geleden, in 2000, door het ministerie 

van OCW in het leven geroepen voor de grote steden met veel achterstandsleerlingen, want ‘vroeg 

beginnen’ was het adagium. Het bleek een enorme impuls voor professionalisering van het vak van 

peuterleidster en medewerker kinderopvang, net als de doorgaande lijn naar de kleutergroepen. Zo 

ook in Arnhem. Ik heb zelf aan de wieg gestaan van twee VVE-startconferenties in 2000. Ik ben nu, 

anno 2016, trots op het stevige VVE-bouwwerk in Arnhem, op de kundige VVE-professionals en de 

verbeterplannen VVE die er ook altijd zijn. Ik zou graag eens 16 jaar vooruit kijken, ik ben ervan 

overtuigd dat we dan geen ‘ouderwetse’ en aparte scholen en kinderopvang meer hebben maar 

kindcentra, een bundeling van kennis en kunde. Maar dan ben ik allang met pensioen… 

Ik geef de pen door aan Milja van Garderen, vanaf het prille begin betrokken bij VVE, eerst als 

peuterleidster bij SPA, later als kleuterleerkracht op Het Mozaïek. Ze verenigt het 

beste van twee werelden, een echte VVE-all-rounder. 

 

Ouders betrokken bij VVE 
Per oktober is Suad Mohamed aan de slag gegaan bij PAS als stagiaire. Ze is 

student onderwijspedagogiek aan de VU. Ze gaat onderzoeken hoe 

ouderbetrokkenheid van islamitische ouders verhoogd kan worden. Ze doet haar 

onderzoek bij basisschool Ibn-I Sina.  

 

Het rapport van het onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij VVE in Arnhem is klaar. De conclusie is 

dat de ouderbetrokkenheid een sterke basis heeft! Ouders voelen zich welkom en gehoord. De 

professionals investeren in goed contact door bijvoorbeeld het tonen van interesse in en het geven 

van tips aan ouders. Op sommige gebieden is de kwaliteit van educatief partnerschap zelfs nog beter 

geworden dan in 2015. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we nog verder ontwikkelen.  

 

Een goed voorbeeld! De Pastoor van Arsschool heeft samen met Stichting Actief Ouderschap een 

‘wensen en verwachtingenavond’ georganiseerd. Ouders gingen met leerkrachten en met elkaar in 

gesprek over de 5 verschillende partnerschappen. De leerkrachten hebben elke partnerschap zelf 

ingeleid met een toneelstukje. De opkomst van ouders was enorm. Ook het aantal ouders dat zich 

heeft opgegeven als gesprekspartner is fantastisch!  

http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/16-vve-basiscursus-actief-betrokken/
file://///nas06/Onderwijshuis/Data/Stichting%20Pas/Project%20VVE/08%20Publicaties/Nieuwsbrief/nieuwsbrief%20%20VVE%20basistraining.doc1611.docx
http://www.stichtingpas.nl/wp-content/uploads/2016/11/monitor-ouderbetrokkenheid-2016-resultaten.pdf
http://www.actiefouderschap.nl/actief-ouderschap/model-5-partnerschappen/

