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VVE-coaches 
 
In dit jaarverslag kijken we terug op de resultaten van 3,5 jaar VVE-coach. 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)  
● coachen op verhoging van pedagogische en educatieve kwaliteit op de werkvloer.  

 
OpbrengstGericht Werken (OGW)  
OGW vergroot het bewust, doelgericht en 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. In 2015 is bij de meeste locaties een start gemaakt. De 
verschillende locaties en individuele pedagogisch medewerkers maken hierin ieder hun eigen 
ontwikkeling door.  
 
OGW op de locaties 
In het schooljaar 2017/2018 zijn weer grote stappen gemaakt met betrekking tot VVE en 
OpbrengstGericht Werken/Bewust Handelen. De meeste VVE-intensief locaties werken met een 
jaarplan en thema’s die aansluiten bij de groep. Er is getraind en gecoacht op doelbewust handelen en 
op een ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod op meerdere niveaus. Binnen de getrainde teams vindt 
meer onderlinge afstemming plaats over de thema’s, doelen en activiteiten.  
 
Traject Pedagogisch Kompas bij Skar 
Een aantal locaties van Skar zijn nog niet getraind in het OGW. Tegelijkertijd is er binnen deze 
organisatie een start gemaakt met het Pedagogisch Kompas. In beide trajecten gaat het om houding 
en handelen van de pm-er, en de ontwikkeling van de kinderen, gebaseerd op welbevinden en 
betrokkenheid.  We hebben deelgenomen aan een werkgroep met als doel; een geïntegreerd traject 
Pedagogisch Kompas en OpbrengstGericht Werken voor pm’ers van deze VVE-locaties. In het kader 
hiervan zijn de VVE coaches gestart met het coachen van het Pedagogisch Kompas. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
 
Pilot in project Passende Kinderopvang (start: november 2018) 
Het doel van het stedelijke project Passende Kinderopvang is dat alle kinderen in Arnhem binnen de 
kinderopvang in hun eigen leefomgeving de professionele begeleiding en zorg krijgen die zij nodig 
hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, in een goede doorgaande lijn met het onderwijs. 
‘Inclusie’ vormt derhalve een belangrijke pijler van het project. 
 
Er wordt dan ook gewerkt aan de volgende twee kerndoelstellingen: 

1. het ontwikkelen en implementeren van een efficiënt georganiseerde samenwerking rondom 
het jonge kind in de kinderopvang en zijn ouders 

2. deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers. 
 
Met het oog op de eerste doelstelling is in Arnhem gekozen voor één gezicht per locatie. Hierbij zijn 
de toekomstige functie van pedagogisch beleidsmedewerker (Wet IKK 01-01-2019) en de bestaande 
functies van zorgcoördinator en VVE-coach geïntegreerd. Hiermee bekleden de VVE coaches van 
PAS de nieuwe functie Coach Passende Kinderopvang.  
De pilot met dit nieuwe één gezicht per locatie principe  loopt van november 2018 tot mei 2019. In 
januari en mei wordt de pilot geëvalueerd.  
 
Door de verandering en bredere opzet van de functie zullen we de gegevens van de volgende 
monitor op een andere manier gaan vastleggen. 
 

 

 
 


