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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; aangepast:2017) en de subsidievoorwaarden Voorschools Aanbod van de 
gemeente Arnhem 

● versterken van de toeleiding naar VVE 
● realisatie van een dubbele bezetting in de vroegschool 
● versterking van de doorgaande lijn  
Het resultaat  van de prestatieafspraken wordt weergegeven in de jaarlijkse VVE-monitor (verschijnt in 
december 2018). 
  
Overkoepelende activiteiten 
○ In Arnhem zijn er inmiddels 51 voorschoolse locaties waar kinderen met een VVE-indicatie 

kunnen worden geplaatst. Zo is er een stedelijke dekking van het VVE-aanbod. De VVE-indicatie 
wordt afgegeven door het consultatiebureau. De indicaties en plaatsingen van peuters worden 
gemonitord door Stichting PAS i.s.m. de VGGM Jeugdgezondheidszorg en organisaties die 
voorschools VVE-aanbod bieden. 

○ De organisaties SPA, Skar, Partou en Twins bieden VVE op locaties verspreid over de stad. 
Stichting PAS ondersteunt de organisaties om het VVE-aanbod op orde te brengen en aan de 
kwaliteitseisen te voldoen. Dit stemmen we gezamenlijk met de organisaties en de gemeente 
Arnhem af in een stedelijk uitvoeringsoverleg Voorschools Aanbod Arnhem.  

○ Voor alle kinderen een goede overdracht!  
In Arnhem wordt gewerkt met het Arnhems overdrachtsformulier wanneer een kind van een 
voorschoolse voorziening naar de basisschool gaat. Deze overdrachtsprocedure is vernieuwd, 
met specifieke aandacht voor de rol van de ouders en de samenwerking tussen voor- en 
vroegschool. 

○ Stedelijk is 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 uitvoeringsoverleg, waarin alle aanbieders van VVE-peuteropvang zijn 
vertegenwoordigd. Doel van dit overleg is de stedelijke uitvoering van VVE te stimuleren en te 
borgen. In 2017-2018 zijn er twee bijeenkomsten geweest, met als onderwerpen de 
kwaliteitseisen en professionalisering van pm’s, en ouderbetrokkenheid.  
In de wijken is er een MT VVE overleg. Hierin organiseren voor- en vroegschool de doorgaande 
lijn VVE en hun gezamenlijke aanpak. 
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○ Er zijn kwaliteitseisen vastgesteld voor pedagogisch medewerkers die als invalkracht werken op 
VVE-locaties. Regelmatig organiseren we hiervoor de Introductietraining VVE Arnhem voor 
invalkrachten.  

○ In samenwerking met de JGZ, de organisaties voor peuteropvang en de gemeente zijn de criteria 
voor een VVE-indicatie vastgesteld plus de bijbehorende procedure (voor werkwijze en 
onderlinge afstemming). 

○ In onderlinge samenwerking met gemeente en leden van het kwaliteitsoverleg VVE zijn de 
verschillende vraagstukken omtrent Kansengelijkheid benoemd en in onderlinge samenhang 
weergegeven. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor VVE in de komende, nieuwe 
beleidsperiode OAB.  

○ Na een succesvolle pilot met de VVE zomerschool voor 3-5 jarigen in 2017, is deze in 2018 
uitgebreid naar nagenoeg alle aanpakwijken. Doel is continuïteit in taalstimulering voor kinderen 
met een (risico op) taal/ontwikkelingsachterstand en kinderen die thuis weinig (Nederlandse) 
taalervaringen opdoen. Tijdens de lange zomervakantie biedt de Zomerschool VVE een taalrijke 
leeromgeving en ondersteunt ouders hierbij.  

 
Professionalisering 
Stichting PAS biedt een voortdurend programma voor professionalisering, want de vaardigheden 
van de pedagogisch medewerker en de leerkracht doen ertoe! Belangrijk is om te investeren in 
datgene waarvan het effect is aangetoond, zoals woordenschatuitbreiding, taal- en interactie 
stimulatie, oog hebben voor meertaligheid, bewust handelen/opbrengstgericht werken, 
ouderbetrokkenheid etc.  
○ In 2017 - 2018 zijn twee basistrainingen 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 training gegeven op een OAB school voor nieuwe kleuterleerkrachten VVE/jonge 
kind. Deze training wordt op maat toegespitst o.b.v. leervragen van de deelnemers. 

○ Invalkrachten op voorschoolse VVE basis- en intensief locaties volgen, conform de Arnhemse 
beleidskaders, de Introductietraining VVE Arnhem. Zo zijn kwaliteit en continuïteit in de VVE 
groepen geborgd, ook als er een invalkracht op de groep staat. 

○ Verdiepingstrainingen en borgingstrajecten worden samen met de organisaties ontwikkeld en 
afgestemd. Zo zijn we met Kinderopvang Skar bezig met het vervlechten van het traject 
Pedagogisch Kompas met de training Opbrengstgericht werken. 
Met SPA ontwikkelen we een opfris- en vernieuwingstraject m.b.t. de overgang van Kaleidoscoop 
naar Actief Betrokken. 

○ De landelijke taaleis 3F is in 2018 voor alle kinderopvang organisaties ingevoerd. Er zijn veel 
medewerkers geschoold. We blijven deze training aanbieden voor instromers.  
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Ontwikkelingen  
○ VVE-intensief locaties en OAB-scholen maken gebruik van het OVM kind-volgsysteem. Andere 

scholen en VVE-basislocaties gebruiken wel een observatiemodel, maar niet altijd OVM en ook 
niet altijd hetzelfde. Er is behoefte in het veld om het gebruik van het OVM te herijken en het 
beleid hierin te actualiseren. Stichting PAS werkt samen met de leden van de stedelijke 
projectgroep Kwaliteit VVE aan vernieuwde kwaliteitseisen t.a.v. het gebruik van een 
observatiesysteem/volgmodel. Begin oktober organiseerden we een studiemiddag Volg de 
ontwikkeling van het jonge kind. Hierin zijn een aantal kindvolgsystemen besproken en hebben 
we input van deelnemers t.a.v. ervaringen en wensen opgehaald. De projectgroep gaat hiermee 
verder.. 

○ In het project ́Passende Kinderopvang´ heeft Stichting PAS een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van een training om de pedagogisch medewerkers te versterken bij zorgvragen rond 
kinderen in hun groep. Drie groepen pedagogisch medewerkers hebben deelgenomen aan de 
pilot van deze training. In de training stonden concrete vragen van medewerkers centraal. Aan de 
hand van een casus werd gekeken wat een bepaald kind nodig heeft om zich binnen de groep te 
kunnen ontwikkelen en hoe de medewerker zijn/haar handelen hierop zou kunnen afstemmen. 
Ook werd er aandacht besteed aan de vraag wat medewerkers concreet nodig hebben om 
passende kinderopvang te kunnen bieden. De training is geëvalueerd en gewaardeerd door de 
deelnemers. Vraag van medewerkers was om de professionalisering voort te zetten door middel 
van coaching en intervisie. Quote van een van de pedagogisch medewerkers: “Het zou mooi zijn 
als we dit structureel kunnen doen en ik gun het al mijn collega’s.”  
De ingezette lijn wordt voortgezet in 2018-2019. Elke locatie krijgt een coach Passende 
Kinderopvang; een geïntegreerde functie om pm-ers te ondersteunen bij pedagogische kwaliteit, 
VVE-aanbod en zorg. Voor ieder kind een passend aanbod, afgestemd op de 
ontwikkelingsbehoeften van het kind. In 2018-2019 wordt de aansluiting met passend onderwijs 
gemaakt.  

 
 
Toekomstige ontwikkelingen 

 
● 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, coachen van medewerkers conform het toetsingskader VVE, en het 
aanbieden van VVE gerelateerde trainingen, bijeenkomsten en conferentie.  

● In de nieuwe beleidsperiode OAB wordt het VVE aanbod uitgebreid van 12 naar gemiddeld 
16 uur per week  

● nog meer inzetten op versterken van Educatief Partnerschap en het stimuleren van een 
taalrijke thuisomgeving 

● nieuw kwaliteitskader VVE 
● verbreding van Passende kinderopvang naar alle locaties en uitbreiding van VVE coaching 

naar alle locaties door coaches Passende Kinderopvang 
● aanbod ontwikkelen om niet-OAB scholen te ondersteunen bij een passende en adequate 

begeleiding van doelgroepkinderen. 
 

 
 


