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Educatief partnerschap met ouders 
 
De gemeente Arnhem heeft met de VVE-organisaties afspraken gemaakt om de ouderbetrokkenheid 
bij VVE te vergroten. Het streven is dat de VVE-organisaties met ouders komen tot ‘educatief 
partnerschap’. Samen werken zij aan het optimaliseren van de ontwikkelingskansen en het 
welbevinden van kinderen. Bij de uitwerking van educatief partnerschap maken we een onderscheid 
tussen de VVE-intensief en de VVE-basislocaties.  
 
VVE-intensief  
De VVE-intensieflocaties organiseren wekelijkse en/of maandelijkse bijeenkomsten. De bijeenkomsten 
verschillen in frequentie en vorm van elkaar op basis van de doelgroep. Wat de bijeenkomsten 
gemeen hebben is dat de volgende onderwerpen aan bod komen:  
● LOGO 3000 (met welke woorden zijn de kinderen bezig en hoe leren zij die woorden) 
● hoe kunnen ouders hun kind thuis ondersteunen in de ontwikkeling 
● onderwerpen die de drempel tussen de ouders en (voor)school verlagen  
● uitwisseling over opvoedingsvraagstukken 
 
VVE-basis  
De VVE-basislocaties gaan werken met BoekStart in de kinderopvang. In het voorjaar van 2018 zijn 
de eerste 6 locaties (Kleine Wereld, Schatkist, Wigwam, Stampertjes, Speeldoos, Lindeloot) 
gestart met BoekStart in de kinderopvang. Het BoekStarttraject bestaat uit de volgende fasen:  
1. aanstellen van een voorleescoördinator  
2. realiseren van een voorleescollectie op de locatie 
3. realiseren van een leesomgeving op de locatie 
4. monitor afgenomen (0-meting) 
5. ontwikkelen van een leesplan voor de locatie  
 
Voor de ouders van kinderen in de VVE-basislocaties zijn maandelijks ouder-peuterbijeenkomsten 
georganiseerd in de bibliotheekvestigingen Kronenburg en Rozet. Deze bijeenkomsten dragen de 
naam ‘Woordenwinkeltje’.  
 
Overkoepelende activiteiten Educatief partnerschap met ouders 
● bijdrage aan start van implementatie BoekStart in de kinderopvang  
● organiseren en voorbereiden van het project Taalrijke Thuisomgeving. Dit project heeft als doel 

de houding van professionals t.a.v. samenwerken met ouders te verbeteren. Bovendien wordt de 
samenwerking van organisaties onderling bevorderd.  

● bekendmaken bij de VVE(voor)scholen en bij andere relevante samenwerkingspartners welke 
deskundigheid, ondersteuning en verbinding Stichting PAS kan leveren (op gebied van 
ouderbetrokkenheid).  

● uitwisselen met de VVE-professionals in Arnhem waarom educatief partnerschap belangrijk is, 
waarom het belangrijk is dat ouders veel praten en lezen met hun kinderen en welke goede 
voorbeelden er zijn in Arnhem.   
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● bijdragen aan verhoging van kwaliteit van de ouderarrangementen door bezoek aan de 

ouderbijeenkomst en geven van feedback.  
● bijdragen aan de doorgaande lijn van voorschools- naar vroegschools op het gebied van 

ouderarrangementen. Dit gebeurt door advies en ondersteuning op basis van een analyse van 
het educatief partnerschap  

● bijdragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid door deelname aan het stedelijk kernteam 
Laaggeletterdheid. 

 
 

 
 


