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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. Eén van de manieren waarmee Arnhem hieraan wil voldoen, is door 

middel van de inzet van VVE-coaches. Daarnaast werken er in Arnhem hbo’ers (leerkrachten) in de 

startgroepen. Het doel van de functie van VVE-coach is het versterken en borgen van de kwaliteit van 

VVE door het implementeren van opbrengstgericht werken (OGW) en het coachen op verhoging van 

pedagogische en educatieve kwaliteit op de werkvloer. Het OGW vergroot het bewust, doelgericht, 

planmatig handelen van pedagogisch medewerkers, waarbij een gedifferentieerd aanbod en evaluatie 

belangrijke onderdelen zijn (cyclisch werken). Het doel hiervan is kinderen een optimale startpositie te 

geven voor de basisschool. Inhoudelijk richt de VVE-coach zich op de doorgaande ontwikkelings- en 

leerlijnen, de basis ligt in het VVE-kwaliteitskader. De coaches richten zich voornamelijk op de 

pedagogisch medewerkers van de voorschoolse VVE-intensief locaties. Sinds 2015 is bij de meeste 

locaties een start gemaakt. De verschillende locaties en individuele pedagogisch medewerkers maken 

hierin ieder hun eigen ontwikkeling door.  

 

Opbrengstgericht werken 

Peuters leren in de voorschoolse periode vooral door spelen, experimenteren en ontdekken. Het is aan 

de pedagogisch medewerker om het spelaanbod op de ontwikkeling, kennis en vaardigheden van de 

verschillende kinderen aan te laten sluiten. De VVE-coach start bij iedere locatie met een kennismaking 

gevolgd door een observatie waarbij de beginsituatie in beeld wordt gebracht. Dit bestaat uit tien 

indicatoren die gebaseerd zijn op de werkinstructies van het inspectiekader VVE t.a.v. organisatie, 

pedagogisch en educatief handelen en zorg (zie figuren). Samen met de pedagogisch medewerker 

stelt de VVE-coach vervolgens plannen van aanpak op. Er wordt op iedere VVE-locatie twee keer per 

jaar geobserveerd.  

 

De training OGW is ontwikkeld in een samenwerking van Stichting PAS met VVE-specialisten Jonge 

Kind van Marant. In 2015/2016 zijn in totaal zeven locaties gestart en in 2016/2017 twaalf locaties.  . 

De coaching op de werkvloer helpt de medewerkers de aangeboden trainingsstof om te zetten naar 

hun eigen praktijk. Hierdoor wordt het effect van de training vergroot. 

 

Bij iedere observatie wordt een locatie op alle indicatoren ingedeeld in een fase, lopend van 1 tot 4. 

Fase 1 betekent dat de locatie op een bepaalde indicator nog op een basisniveau zit. Zit een locatie in 

fase 4, dan worden de activiteiten bijvoorbeeld volledig voorbereid vanuit de SLO doelen en de 

sleutelervaringen, worden de doelen per thema geëvalueerd, worden de gegevens systematisch 

geanalyseerd vanuit een volgsysteem en differentiëren pedagogisch medewerkers in hun gehele 

aanbod.  
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Uit de resultaten van de observaties blijkt dat de locaties op bijna alle indicatoren een groei hebben 

doorgemaakt tussen de verschillende observaties. Bij de locaties die gestart zijn in 2016/2017 is dit 

vooral opvallend op de indicatoren ‘doelgericht werken’, ‘volgen van ontwikkeling’ en ‘differentiatie’ 

(meer dan een verdubbeling van de gemiddelde score). De gemiddelde beginsituatie van de meeste 

locaties is op de meeste indicatoren vaak fase 1 of 2. Na een jaar zit een deel van deze locaties in  

fase 3. 

 

Gemiddelde score (fase) per indicator van locaties gestart met OGW in 2015/2016 

 
 

 

Gemiddelde score (fase) per indicator van locaties gestart met OGW in 2016/2017
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Toekomstige ontwikkelingen 

 

 

 Het begeleiden van 16 VVE intensief locaties in Arnhem 

 Afronding en borging van de training OGW 

 Start van een combinatietraining/traject Pedagogisch kompas en OGW voor 5 locaties 

 Doorgaande lijn voor- naar vroegschool 

 Training Introductie VVE Arnhem voor invalkrachten van VVE intensief locatie 

 

 


