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VVE ARNHEM  

Vroegsignalering en toeleiding van doelgroeppeuters naar voorschoolse educatie 
 
H et doel van de voorschoolse educatie is peuters met (risico’s op) taal/ontwikkelings- en 
onderwijsachterstand goed voor te bereiden op de start in de basisschool, zodat zij meer 
kans hebben op een succesvolle schoolloopbaan. 
De organisaties in A rnhem die samenwerken in de voorschoolse educatie hebben zich 
verbonden aan een ambitieuze doelstelling: alle kinderen die dat nodig hebben, hebben 
recht op een laagdrempelig aanbod voorschoolse educatie. 
I n deze brochure informeren we u, de VVE-professional, over de voorwaarden en procedures 
rond de VVE indicatie in de gemeente A rnhem. 
 

 
  

VVE basis- en intensief locaties 
Kinderen met een VVE indicatie krijgen een verwijzing van het consultatiebureau naar 
een VVE peuteropvang locatie in A rnhem. Dat kan een basislocatie of een intensief-
locatie zijn. O p intensief-locaties zitten naar verhouding meer kinderen met een VVE 
indicatie, dan op een basislocatie. Voor een overzicht van de locaties zie 
www.stichtingpas.nl. 

 

http://www.stichtingpas.nl/


 
 

 

Arnhem hanteert vier criteria voor een VVE-indicatie: 
1. Kinderen van ouders met een laag opleidingsniveau die volgens de 

gewichtenregeling primair onderwijs als ‘0.3 of 1.2 leerlingen’ worden aangemerkt 
2. Kinderen met een taalachterstand (te indiceren door het consultatiebureau)  

a) op basis van uitval in het Van Wiechenonderzoeken en de uniforme signalering  
taalachterstanden (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid NCJ) 

b) op basis van advies van de preventieve logopedist n.a.v. door hen gesignaleerde 
taalachterstanden (o.a. volgens de Taalstandaard)  

3. Kinderen met een taalarme thuisomgeving: kinderen met wie thuis weinig gesproken 
wordt en waarbij thuis weinig taalstimulatie plaatsvindt. Beheerst het kind de taal die 
thuis wordt gesproken onvoldoende? Dan wordt een VVE-indicatie afgegeven.  

4. Kinderen met een door CB gesignaleerde achterstand op één van de andere 
domeinen van VVE, of een combinatie daarvan, te weten:  
 sociaal-emotionele ontwikkeling  
 rekenkundige ontwikkeling / cognitief  
 motoriek 

 
 

Kinderen van vluchtelingen en asielzoekers  
De peuters in een asielzoekerscentrum kunnen gebruikmaken van aangewezen 
peuteropvanglocaties nabij het asielzoekerscentrum. Daar is een gericht VVE-aanbod.  
De kinderen van statushouders worden net als ieder ander kind geïndiceerd aan de hand van 
de bovengenoemde criteria. 
 
 

  



 
 

 

Leeftijd voor VVE-indicatie 
S inds 1 januari 2017  kan  de jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau een VVE-
indicatie afgeven voor kinderen vanaf 2 jaar. De VVE- indicatie kan op verschillende leeftijden 
worden afgegeven en is dus niet leeftijdsgebonden. 
Bij sommige kinderen is op 2-jarige leeftijd al duidelijk dat er VVE nodig is om een 
taalachterstand aan te pakken. Bij andere 2-jarigen kan juist het starten op de peuteropvang 
goed helpen voorkomen dat er een taalachterstand ontstaat, en is geen VVE-indicatie nodig.  
Bij twijfel kunt u observatie door een preventie logopediste van S tichting P A S   aanvragen via 
de locatie voor peuteropvang, of via het consultatiebureau.  
 
 

Meertaligheid 
M eertaligheid is niet per definitie een risico op achterstand, dus een VVE-indicatie. Vraag bij 
twijfel advies aan de logopedisten / specialisten meertaligheid van S tichting P A S .  
Er wordt alleen een indicatie afgegeven op grond van eerdergenoemde vier criteria.  
 
  



 
 

 

Afgeven van de indicatie 
• De jeugdverpleegkundige en de logopediste hebben objectieve instrumenten om de 

spraak- taalontwikkeling te beoordelen. Z ij kunnen adviseren in de noodzaak van een 
VVE indicatie en zijn hierin leidend 

• Wanneer een peuter zonder VVE-indicatie op de peuteropvang alsnog opvalt door 
het achterblijven van de taalontwikkeling, dan kunt u de logopediste inschakelen voor 
observatie. Deze brengt, in samenspraak met u, advies uit aan het CB. 

• Bij andere factoren, een combinatie van factoren, of bij twijfel: de zorgcoö rdinator/ 
intern begeleider kinderopvang of de VVE-manager en de jeugdverpleegkundige 
treden in overleg om te beslissen of alsnog een VVE-indicatie nodig is 
N.B : P edagogisch medewerkers kunnen deze toezegging niet zelf doen aan ouders. 

 

 
Route VVE-Indicatie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H eeft een peuter geen indicatie gekregen, maar vindt de pedagogisch medewerker dat wel 
nodig? Dan wordt de omgekeerde route doorlopen. 
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Voorwaarden voor ouders bij een VVE-indicatie 
Een VVE- indicatie voor het kind is niet vrijblijvend. De indicatie wordt afgegeven zodat op de 
peuteropvang de taal / ontwikkelingsachterstand bij het kind kan worden aangepakt. O uders 
zijn hierbij onmisbaar en worden hier door het CB op gewezen.  

• De peuteropvanglocatie organiseert ouderbijeenkomsten. De VVE-intensieflocaties 
organiseren zelfs wekelijkse of maandelijkse bijeenkomsten. A lle ouders zijn welkom 
bij de bijeenkomsten. Van de ouders van een peuter met een VVE-indicatie wordt 
zeker verwacht dat zij deelnemen aan deze bijeenkomsten 

• De peuteropvanglocatie voert gesprekken met de ouders over de ontwikkeling van 
het kind en het functioneren op de groep 

• H et CB vraagt bij indicatie ouders toestemming voor contact met de 
peuteropvanglocatie 

 

  

Bovendien 
• VVE peuteropvang werkt samen met het P rimair O nderwijs. Bij 4 jaar vindt 

warme overdracht plaats 
• O uders van peuters met een VVE-indicatie en problematiek in de thuissituatie 

kunt u verwijzen naar het sociale wijkteam 
• O uders met vragen over meertalig opvoeden kunt u adviseren deel te nemen 

aan de cursus Talen in Balans (over meertaligheid) van S tichting P A S  
 



 
 

 

Bezwaar van ouders 
Z ijn ouders het niet eens met het niet afgeven van een VVE-indicatie? Dan kunnen zij 
bezwaar aantekenen bij het consultatiebureau. Komt er geen oplossing? Dan kunnen ouders 
via het CB een second opinion aanvragen bij de medewerker VVE van de gemeente A rnhem. 
De gemeente en S tichting P A S  zullen zowel ouder als jeugdverpleegkundige horen, en de 
situatie objectief beoordelen. 
 
 

Informatie voor ouders 
A an ouders kunt u de folder ‘P euters die spelen leren voor later’ meegeven. 
H ierin wordt het belang van de peuteropvang uitgelegd en wordt speciale aandacht 
geschonken aan VVE.  
 
 
 



Informatie: 

  Peuteropvang bij u in de buurt

  Consultatiebureaus Jeugdgezondheidszorg: www.vggm.nl

  Gemeente Arnhem: www.arnhem.nl/peuteropvang

  Stichting PAS: www.stichtingpas.nl

Meertalig opvoeden

Hebben ouders vragen over meertalig opvoeden? 

Dan kunnen ze deelnemen aan de cursus Talen in Balans 

(over meertalig opvoeden) van Stichting PAS. 

Kijk voor meer informatie op www.stichtingpas.nl

Stichting PAS




