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VVE (voor- en vroegschoolse educatie) 

Het doel van 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.  

 

De prestatieafspraken VVE met de gemeente Arnhem hebben betrekking op: 

 het realiseren van een VVE-aanbod voor alle doelgroepkinderen 

 aanpassing en borging van de kwaliteitseisen VVE volgens de Wet OKE (onderwijskansen door 

kwaliteit en Educatie, 2010) en Rijksbesluit basisvoorwaarden kwaliteit van voorschoolse educatie 

(2010, aanpassing 2017) 

 versterken van de toeleiding naar VVE 

 realisatie van een dubbele bezetting in de vroegschool 

 versterking van de doorgaande lijn  

De uitwerking en uitvoering van de prestatieafspraken wordt weergegeven in de jaarlijkse VVE-monitor 

(verschijning december 2017). 

  

Overkoepelende activiteiten en toekomstige ontwikkelingen 2017 

 Het 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). Kinderen met een VVE-indicatie konden al 12 uur per week naar een 

peuteropvangvoorziening. Met de invoering van het Ontwikkelrecht realiseert de gemeente 

Arnhem ook de harmonisatie tussen peuterspeelzaal en kinderopvang. Het aantal locaties waar 

kinderen met een VVE-indicatie kunnen worden geplaatst is hiermee enorm uitgebreid en er is 

een stedelijke dekking van het VVE-aanbod.  

 De instellingen SPA, Skar, Klein Duimpje, Partou en Twins bieden nu ook VVE op locaties in 

andere wijken verspreid over de stad. Stichting PAS ondersteunt de instellingen om het VVE-

aanbod op orde te brengen en aan de kwaliteitseisen te voldoen.  

 Voor alle kinderen een goede overdracht! In Arnhem wordt er gewerkt met het Arnhems 

overdrachtsformulier wanneer een kind van een voorschoolse voorziening naar de basisschool 

gaat.  

 Voorschoolse voorzieningen die een VVE intensief locatie zijn, maken gebruik van het OVM kind-

volgsysteem, en gebruiken hierbij het oudergespreksformulier. Stichting PAS en PassendWijs 

hebben n.a.v. de bevindingen uit een behoeftepeiling in 2015, met een werkgroep uit het veld een 

nieuw overdrachtsformulier ontwikkeld dat leidt tot een professioneel overdrachtsgesprek. In de 

vernieuwde overdrachtsprocedure is meer aandacht voor de rol van ouders en voor de 

samenwerking in de overdracht tussen voor- en vroegschool. In een pilot zijn verschillende  
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locaties aan de slag gegaan met de vernieuwde procedure. De evaluatie van de pilot heeft einde 

schooljaar plaatsgevonden en de bevindingen worden verwerkt in een vervolg. Het afgelopen jaar 

is in samenwerking met Marant een systematische vergelijking gemaakt van verschillende 

volgmodellen, en gepresenteerd aan het werkveld. Een vervolg zal deel gaan uitmaken van het 

nieuwe OAB-beleid. 

 Rondom het project ´Passende Kinderopvang´ is een deskundigheidsmodule geschreven. De 

inhoud en richtlijnen hiervoor zijn door de verschillende partijen (PAS, Skar, SPA, Integrale 

Vroeghulp en gemeente) gezamenlijk vastgesteld. De pilot-training is begin schooljaar 2017-2018 

gestart. In de kerngroep Passende Kinderopvang is verder gesproken over de zorgstructuur, waar 

in 2018-2019 meer duidelijkheid zal komen. Eveneens de aansluiting met passend onderwijs. 

 Stedelijk ie er een kwaliteitsoverleg VVE waaraan kinderopvang, onderwijs, PAS en gemeente 

deelnemen. In het overleg komen inhoudelijke thema’s komen aan de orde. Daarnaast is er een 

stedelijk voorschools uitvoeringsoverleg, waarin alle aanbieders van VVE-peuteropvang zijn 

vertegenwoordigd. Een eerste bijeenkomst is geweest in maart 2017. Doel van dit overleg is de 

stedelijke uitvoering van VVE te stimuleren en te borgen.  

In de wijken is er een MT VVE overleg. Hierin organiseren voor- en vroegschool de doorgaande 

lijn VVE en hun gezamenlijke aanpak. 

 In april 2017 zijn de kwaliteitseisen VVE aangescherpt in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 

voorschoolse educatie. Belangrijk in dit besluit zijn de vereisten aan het taalniveau 3F voor alle 

VVE-medewerkers, en de scholing VVE van pedagogisch medewerkers. Daarnaast worden er eisen 

gesteld aan VVE in het pedagogisch beleidsplan en aan het opleidingsplan VVE. 

 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. In 2016-2017 is de eerste nieuwe basistraining VVE Actief Betrokken 

voor pedagogisch medewerkers van start gegaan. Deze training vervangt de basistraining 

Kaleidoscoop. De inhoud van de training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten 

omtrent breinleren, spel, ontwikkeling en leren. Er is ook een variant beschikbaar voor nieuwe 

kleuterleerkrachten VVE/jonge kind. In 2017-2018 zijn we gestart met een eerste traject, waarbij 

de training op maat toegespitst wordt op vraag van de deelnemende school/scholen. 

 In onderlinge samenwerking met gemeente en instellingen is gewerkt aan diverse beleidsvragen. 

Zoals het beleid t.a.v. invalkrachten, de voorschoolgroepen in relatie tot de kinderopvang, de 

procedure voor nieuwe aanbieders, de indicatie VVE, de procedure en de taken en 

verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken organisaties,  

 VVE zomerschool: continuïteit in taalstimulering voor kinderen met een (risico op) 

taal/ontwikkelingsachterstand en kinderen die thuis weinig (Nederlandse) taalervaringen opdoen 

is van belang. Met name tijdens de lange zomervakantie is aanbieden van een taalrijke 

leeromgeving zinvol. De Zomerschool voor peuters en kleuters biedt deze rijke leeromgeving. Een 

ander doel is dat de Zomerschool de ouders ondersteunt door de kinderen op te vangen en 

ouders bij het programma betrekt.  
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Toekomstige ontwikkelingen professionalisering  

 

 

 eind 2016 is  de nieuwe Arnhemse VVE Actief Betrokken! van start gegaan. Deze basistraining zal 

in 2017-2018 geevalaueerd worden t.b.v. het basisaanbod VVE in Arnhem. Tevens zal er een 

programma opgesteld worden met verdiepingsaanbod en een systeem van borging.  

 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 en conferenties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


