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VVE 2015-2016 

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en 

aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen met als resultaat een aanzienlijke 

vergroting van kansen aan het begin van de schoolloopbaan. Focus voor stichting PAS ligt op het 

terrein van de doorgaande lijn van voor- naar vroegschool,  verbetering voorschools bereik, 

verbetering kwaliteit van uitvoering en ouderbetrokkenheid. Vanuit deze verschillende invalshoeken 

werken we gezamenlijk aan de doelstellingen VVE. In dit jaarverslag staan per deelgebied de 

ontwikkelingen en doelen beschreven: logopedisten, VVE coaches, ouderbetrokkenheid, VVE monitor, 

professionalisering. 

 

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2013 en 2015/2016 een monitor uitgevoerd om de kwaliteit 

van vve op gemeentelijk niveau, op voorscholen en op vroegscholen (groep 1 en 2 van basisscholen) 

in beeld te brengen. In de gemeente  Arnhem is de kwaliteit van het gemeentelijk beleid voor voor- en 

vroegschoolse educatie, volgens de inspectie goed op orde. 

 

 

o de kwaliteit is sinds 2013 verder verbeterd 

o de consensus bij alle partijen om de vve-kwaliteit te verhogen blijft onverminderd hoog 

o het ‘voorbeeld voor anderen’:  ouderbeleid is nog verder ontwikkeld 

o de inzet van vve-coaches geeft een kwaliteitsimpuls aan  de praktijk van de uitvoering en de 

doorgaande lijn. 

 

 

 

Beoordeling van de kwaliteit het Arnhemse vve-beleid door de Onderwijsinspectie 2015-2016 

1 = staat in de kinderschoenen  2 = enigszins ontwikkeld 

3 = voldoende    4 = goed ontwikkeld  GO = Geen Oordeel 

 

Het gemeentelijke vve beleid Arnhem 1 2 3 4 GO 

1A1 Definitie doelgroepkind    x  

1A2 Bereik   x   

1A3 Toeleiding   x   

1A4 Ouders    x  

1A5 Integraal vve-programma    x  

1A6 Externe zorg   x   

1A7 Interne kwaliteitszorg van de voor- en 

vroegscholen 

 
  x  

1A8 Doorgaande lijn    x  
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Het gemeentelijke vve beleid Arnhem 1 2 3 4 GO 

1A9 Resultaten     x 

1B VVE coördinatie op gemeentelijk niveau    x  

1C Systematische evaluatie en verbetering van 

vve op gemeentelijk niveau 

 
  x  

2A GGD-rapport   x   

2B Gemeentelijk subsidiekader   x   

 

De voorbereiding op het meten van resultaten van vve is in een volgende fase beland. De inspectie 

geeft aan dat hier concrete stappen in genomen moet worden m.b.v. afspraken over resultaatmetingen 

middels toetsen of andere doeltreffende volgsystemen. 

 

Eén van de punten die de inspectie sterk waardeert in Arnhem is de stedelijke structuur met MT´s VVE 

in de wijken waarin de doorgaande lijn vormgegeven wordt. De inspectie legde de relatie tussen het 

MT VVE en het wijkgericht werken, een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. In onderstaande 

tabel een overzicht van MT VVE bijeenkomsten (Management Team (MT) VVE). 

 

In onderstaande tabel een overzicht van de Management Team (MT) VVE overleggen: 

Deelgebied / wijk School Voorschool Hoeveel Toekomst 

Deelgebied Noord West     

Klarendal Ibn-I Sinaschool 

Kunstrijk 

Jan Ligthart 

Beestenboel 

Jacobijntje  

Klarendal 1 en 2 

2 

Gericht op doorgaande lijn en 

IKC ontwikkeling. Opbrengst 

gericht werken 

Deelgebied Noord-Oost     

Geitenkamp e.o.  Witte school 

Vlindertuin 

De Blokkendoos 

De Grenspost 
4 

Gericht op Kindcentrum en 

vreedzame school/wijk 

Deelgebied Presikhaaf     

Presikhaaf West A.M.G. Schmidt 

O.L.V. Lourdes 

Harlekijn 

Presikhaven 
3 

Verduurzamen van 

Startgroepen 

Presikhaaf Oost Willem Dreesschool 

J. F. Kennedyschool 

Overkant 

Pinokkio 
2 

Ontwikkeling kindcentrum 

Deelgebied CSA     

Arnhemse Broek Hugo de Grootschool 

Paulusschool 

Symfonie 1 

Symfonie 2 
2 

Speerpunten Ouderbetrok-

kenheid en Doorgaande lijn 

Deelgebied Malburgen     

Malburgen Oost (Noord) Margarethaschool Merlijn 3 Gericht op Kindcentrum 

Malburgen Oost (Zuid) Mozaiek (Zw) 

Mozaiek (Eim) 

Johannesschool 

Speelrijk 

Kleine Boemerang 7 

Gericht op 

ouderbetrokkenheid 

Malburgen West De Monchyschool 

Pastoor van Ars 

Klimop 

De Vrolijke Ark 
5 

Gericht op ontwikkelgroep 

Jonge kind met focus op taal 
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Overkoepelende activiteiten en toekomstige ontwikkelingen 

 

 

 Het afgelopen jaar is het OVM protocol herzien en zijn aanpassingen gecommuniceerd naar het 

werkveld. Toekomst: Het werkveld geeft aan graag ook andere kindvolgsystemen te verkennen, 

zoals KIJK en Looqin. Komend jaar zal gekeken worden of een systematische vergelijking met een 

presentatie daarvan aan het werkveld mogelijk is. 

 In Arnhem wordt er gewerkt met het Arnhems overdrachtsformulier wanneer een kind van een 

voorschoolse voorziening naar de basisschool gaat. Voorschoolse voorzieningen die met het 

OVM kind volgsysteem werken, gebruiken het OVM overdracht-oudergespreksformulier. Vanuit 

de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen werden signalen opgevangen dat het gebruik 

van 2 overdrachtsformulieren verwarring bracht. Naar aanleiding hiervan heeft Stichting PAS in 

samenwerking met het samenwerkingsverband Passend Wijs een behoeftepeiling ondernomen. 

N.a.v. deze behoeftepeiling wordt een nieuw overdrachtsformulier ontworpen. Toekomst: Een 

conceptversie ligt nu klaar en in het volgend schooljaar zal gestart worden met een pilot. 

 Rondom het project ´Passende Kinderopvang´ is een voorstel voor een deskundigheidsmodule 

geschreven. De inhoud en richtlijnen hiervoor zijn door de verschillende partijen (PAS, SKAR, SPA, 

Integrale Vroeghulp en gemeente) gezamenlijk vastgesteld. De kartrekkers van dit project kunnen 

nu op zoek naar trainers! Toekomst: schooljaar 2016 - 2017 zal er gestart worden met een pilot-

training. Herziening van de het protocol `Alle kinderen zijn welkom´ is dan wellicht wenselijk. 

 Met de komst van nieuwe VVE aanbieders is nagedacht over de kwaliteitsontwikkeling die men 

binnen Arnhem graag op peil wil houden. Zo is besloten om te gaan werken met audits. In de 

beschikkingsbrief die de nieuwe aanbieders krijgen van de gemeente wordt een 

kennismakingsgesprek met Stichting PAS aangekondigd. Ook wordt via de beschikkingsbrief 

medegedeeld dat er in samenwerking met Marant gewerkt zal worden met VVE audits. De audits 

dienen ter begeleiding! Geen beoordeling, maar begeleiding om zodoende de 

kwaliteitsverbetering te begeleiden en de locaties te adviseren in de daarin te nemen volgende 

stap. Toekomst: De eerste audit gaat starten in schooljaar 2016 – 2017. 

 

 

 

Alle kinderen  

zijn welkom! 
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Trainingen 

Stichting PAS biedt een voortdurend programma m.b.t. professionalisering, want de vaardigheden van 

de pedagogisch medewerker en de leerkracht doen er toe. Belangrijk is om te investeren datgene 

waarvan het effect is aangetoond, zoals woordenschatuitbreiding, taal- en interactie stimulatie, oog 

hebben voor meertaligheid, bewust handelen / opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid etc..   

 

Training Duur training/traject Aantal 

deelnemers 

scholen 

Aantal  

deelnemers  

psz/kdv 

Aantal 

deelnemers  

overige 

Kaleidoscoop 6 bijeenkomsten 5 8  

LOGO 3000 en MWidW 2 bijeenkomsten 5 2  

Coach VVE 6 bijeenkomsten en 

coaching 
2  

2 VVE coaches 

stichting PAS 

Opbrengstgericht werken met 

peuters 

traject met coaching 

on the job 1 jaar 
 19 

2 VVE coaches 

stichting PAS 

Opbrengsgericht werken met 

kleuters 

traject met coaching 

on the job 1 jaar 
4   

Meten en meetkunde  4 bijeenkomsten 12   

Bewegen met peuters en 

kleuters & LOGO 3000 

1 bijeenkomst  
2 18 6 

Meertaligheid 1 bijeenkomst   13 2 

Ontwikkelingsvragen 2 bijeenkomsten  3 16  

Oefenen met oudergesprekken 2 bijeenkomsten 1 10 5 

VVE conferentie Arnhem 1 middag 30 50 15 

Taaltraject: landelijke taaleis 3F 

Niveau 2015 

Opfriscursus met 

aansluitend examen 
 32  

Taaltraject: landelijke taaleis 3F 

Niveau 2016 

Opfriscursus met 

aansluitend examen 
 22  
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Toekomstige ontwikkelingen professionalisering 

 

 

 eind 2016 start de nieuwe Arnhemse VVE startcursus: Actief Betrokken!, ontwikkeld tezamen met 

het Arnhemse VVE werkveld en geldend voor alle VVE locaties in de gemeente Arnhem. Deze 

training/opleiding duurt een jaar met naast 11 bijeenkomsten, e-learning en coaching on the job 

 de landelijke taaleis 3F wordt in 2018 voor alle kinderopvangorganisaties ingevoerd en men moet 

hierin geschoold worden 

 de kwaliteit van VVE is van grote mate afhankelijk van de professionals die op de groep staan. 

Stichting PAS houdt toezicht op deze kwaliteit mede door het afnemen van audits op nieuwe VVE 

locaties en het aanbieden van VVE gerelateerde trainingen. 

 

 


