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Voorwoord 
 
Ieder kind verdient een mooie toekomst, een rijke ontwikkelcarrière helpt daarbij. Voor sommige             
kinderen is dat niet vanzelfsprekend. Juist voor die kinderen willen we het perspectief vergroten en               
daar al vroeg mee beginnen. Wij zetten ons in voor kansengelijkheid en geloven in de kracht van                 
samenwerken. 
 
Voor u ligt de VVE-monitor 2017/2018. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De              
gemeente Arnhem wil met het VVE-beleid taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen            
voorkomen, opsporen en aanpakken. Hiertoe wordt op een groot aantal VVE-locaties voor            
kinderopvang (peuteropvang) en onderwijs een kwalitatief hoogwaardig educatief aanbod geboden          
aan doelgroepkinderen. Met de gemeente Arnhem zijn er prestatieafspraken gemaakt ten aanzien van             
VVE. Deze hebben betrekking op bereik, intensiteit, duur en doorgaande lijn. In deze monitor worden               
de resultaten op deze indicatoren weergegeven, waar mogelijk in een meerjarenperspectief. Hiermee            
wordt bestaand beleid geëvalueerd en worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Doel van de              
gemeente Arnhem is een voorschools aanbod voor alle doelgroeppeuters in Arnhem. Om deze             
doelstelling waar te maken en het aanbod te verbreden heeft de gemeente in 2017 het Ontwikkelrecht                
ingevoerd. Hiermee is de leeftijd van peuters voor VVE verlaagd van 2,5 naar 2 jaar.  
 
De monitoring van de Arnhemse VVE is continu in ontwikkeling. Door nauwe samenwerking met              
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de gemeente Arnhem is voor het            
eerst de populatie doelgroeppeuters per deelgebied in beeld gebracht. Verder was in de doorgaande              
lijn naar het basisonderwijs niet altijd duidelijk of een kleuter een VVE-indicatie had. Hiertoe is het                
Arnhemse overdrachtsformulier bijgesteld, waarop aangegeven wordt of (en op basis waarvan) een            
kleuter een VVE-indicatie heeft. Tevens wordt verder onderzocht hoe de VVE-historie van            
(doelgroep)kleuters beter geregistreerd kan worden, zodat er in de toekomst een nog beter beeld              
ontstaat van de opbrengsten van VVE.  
 
Naast monitoring en evaluatie van de prestatie-afspraken worden de effecten van het beleid             
ouderbetrokkenheid en preventieve logopedie ook steeds inzichtelijker. Verder zijn de opbrengsten           
van VVE voor het derde jaar op rij in beeld gebracht, aan de hand van de vaardigheidsgroei op taal en                    
rekenen bij (doelgroep)kleuters.  
 
De VVE-monitor kan niet gemaakt worden zonder het tijdig en zorgvuldig aanleveren van de              
VVE-gegevens door de partnerinstellingen: de OAB-scholen van De BasisFluvius, Delta en de Ibn-i             
Sinaschool, en de VVE-locaties van SPA, Skar, Partou, Twins en Klein Duimpje. Voor allen die hier                
een bijdrage aan hebben geleverd: hartelijk dank daarvoor. Tot slot zijn diverse gegevens van het               
online statistisch zakboek ‘Arnhem in Cijfers’ gebruikt. Dit is in samenwerking met de gemeente              
Arnhem samengesteld.  
 
Stichting PAS  
Arnhem, december 2018 
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Inleiding 
 
De gemeente Arnhem streeft naar een voorschools aanbod voor alle doelgroeppeuters in Arnhem.             
Om de kansengelijkheid nog beter te bevorderen heeft de gemeente met ingang van 1 januari 2017                
het Ontwikkelrecht ingevoerd. Hiermee is de leeftijd van peuters voor VVE verlaagd van 2,5 naar 2                
jaar. Veel reguliere peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn inmiddels aangewezen als          
VVE-basislocatie. Ook daar kunnen peuters met een VVE-indicatie geplaatst worden en een            
VVE-aanbod krijgen. Op de VVE-intensieflocaties is verder gewerkt aan de intensivering van het             
aanbod en scholing en coaching van pedagogisch medewerkers. Verder zijn er een aantal nieuwe              
aanbieders bijgekomen waar doelgroepkinderen VVE-aanbod krijgen. Met de brede doelgroepdefinitie          
worden, naast de doelgroeppeuters op basis van de gewichtenregeling, ook de doelgroeppeuters met             
(het risico op) een (taal)achterstand gemonitord. Hierdoor ontstaat een vollediger beeld van het bereik.  
 
Nieuwe indicator in 2019/2020 
Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzocht welke omgevingskenmerken het              
risico op een onderwijsachterstand het best kunnen voorspellen. Op basis van deze kenmerken is er               
een nieuwe indicator ontwikkeld voor het basisonderwijs. Naast het opleidingsniveau van de ouders             
wordt ook rekening gehouden met het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur in Nederland                
van de moeder, en de vraag of de ouders in de schuldsanering zitten . Hierdoor is het risico op een                   1

achterstand beter te bepalen. Deze indicator wordt per schooljaar 2019/2020 ingevoerd. 
 
Bereik doelgroeppeuters beter in beeld 
In samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) en de gemeente           
Arnhem heeft Stichting PAS voor het eerst gegevens verzameld over het aantal afgegeven             
VVE-indicaties in Arnhem. Hiermee hebben we een betrouwbaarder beeld van het (non-)bereik van             
doelgroeppeuters, zodat hier waar nodig gerichte actie op gezet kan worden. Het streven is dat               
doelgroepkinderen die naar de basisschool gaan, gedurende een periode van minimaal één jaar een              
VVE-aanbod van 12 uur per week hebben gehad. Door de kleutertoetsresultaten te koppelen aan de               
voorschoolse geschiedenis is meer inzicht verkregen in de opbrengsten van VVE. Deze gegevens zijn              
voor de derde keer geanalyseerd met een datamodel dat Stichting PAS hiervoor heeft ontwikkeld.  
 
Leeswijzer 
De VVE-monitor begint met een algemeen kader, waaronder de prestatie-afspraken. In hoofdstuk 2             
leest u een managementsamenvatting, met daarin conclusies en aanbevelingen. Vervolgens gaat de            
monitor in op de resultaten. In hoofdstuk 3 gaat het om de voorschoolse periode; in hoofdstuk 4 om de                   
vroegschoolse periode. In de hoofdstukken 5 t/m 7 worden de opbrengsten van logopedie,             
professionalisering en ouderbetrokkenheid beschreven. Naast deze monitor zijn er per deelgebied           
waaiers beschikbaar met gedetailleerde informatie op wijkniveau.  
 
 

Er zijn bronnen gebruikt met gegevens over individuele kinderen. Bij de verwerking van deze gegevens zijn de                 
regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens gevolgd. Deze wet schrijft voor dat gegevens over minder               
dan vijf kinderen niet worden gepresenteerd. De informatie in dit rapport is daarom op geen enkele manier te                  
herleiden tot individuele kinderen. 

 
  

1 Bron: Rijksoverheid.nl, juli 2017 
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1 Kader 
 
1.1 Doelgroep 
Met VVE wordt gedoeld op een educatief aanbod voor jonge kinderen die risico lopen op taal- en                 
onderwijsachterstanden. Uitvoering vindt plaats zowel voorschools (VVE-locaties) als vroegschools         
(OAB-basisscholen groep 1 en 2). Deze VVE-voorzieningen werken samen in een doorgaande lijn van              
voor- naar vroegschool, om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. VVE maakt deel uit van het                
Arnhemse Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Binnen Arnhem geldt de volgende definitie voor          
doelgroepkinderen: 

● doelgroepkleuters (4 tot 6 jaar) in Arnhem zijn kleuters met een leerlinggewicht volgens de              
gewichtenregeling van het primair onderwijs (kinderen van laagopgeleide ouders); 

● doelgroeppeuters (2 tot 4 jaar) in Arnhem zijn peuters met een VVE-indicatie op basis van de                
gewichtenregeling of (het risico op) een (taal)achterstand. 

 

1.2 Toeleiding 
Doel van de gemeente Arnhem is een voorschools aanbod voor alle peuters in Arnhem. Om deze                
doelstelling waar te maken en het aanbod te verbreden heeft de gemeente per 1 januari 2017 het                 
Ontwikkelrecht ingevoerd. Hiermee is de leeftijd van peuters voor VVE verlaagd van 2,5 naar 2 jaar.  
De consultatiebureaus van VGGM en de logopedisten van Stichting PAS vervullen een belangrijke rol              
in signalering, indicatie en toeleiding naar VVE-locaties op basis van risicoregistratie. Door indicaties             
op jonge leeftijd te laten plaatsvinden krijgt preventie resultaat. Op moment van aanmelding van een               
peuter bij een VVE-locatie is bekend of het kind een VVE-indicatie heeft, zodat direct met een gerichte                 
aanpak gestart kan worden. Soms wordt pas duidelijk dat een kind baat heeft bij een VVE-indicatie als                 
het al geplaatst is in de peuteropvang. Dit komt omdat kinderen nog zo jong zijn, en de peutergroep                  
vaak de eerste plek is buitenshuis waar kinderen bijna dagelijks in een groep met andere kinderen                
functioneren. Er zijn afspraken gemaakt hoe te handelen in deze situatie (zie www.stichtingpas.nl voor              
meer informatie over signalering en toeleiding). Stichting PAS heeft in samenwerking met VGGM en              2

de gemeente Arnhem afspraken gemaakt omtrent het verzamelen van gegevens over het aantal             
indicaties, verwijzingen en plaatsingen van doelgroeppeuters in Arnhem. Hiermee wordt een (nog)            
beter en betrouwbaarder beeld gegeven van het (non-)bereik van doelgroeppeuters in de            
verschillende wijken en deelgebieden.  
 
Een waardevolle activiteit in de toeleiding naar VVE is de Speelmorgen van Rijnstad. Hier leren               
kinderen van 1-2 jaar spelenderwijs onder begeleiding van een leidster en samen met de ouders. In                
2017/2018 gingen gemiddeld 72 kinderen naar een Speelmorgen. Dit zijn er minder dan het jaar               
ervoor (107). Bijna driekwart (74%) stroomt door naar een VVE-locatie. 
 
1.3 VVE-aanpak Arnhem 
VVE richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen. In Arnhem wordt gewerkt conform het                
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en het Toezichtkader VVE van de           
Onderwijsinspectie. Dit is verder uitgewerkt in Arnhemse kwaliteitseisen.  
 
Een kwalitatief hoogwaardig VVE-aanbod vraagt vaardige en deskundige professionals. De basis           
daarvoor wordt gelegd in de basistraining Actief Betrokken. Daarnaast is er veel aandacht voor              
taalstimulering en woordenschat (Met Woorden in de Weer/LOGO3000). De kern van de training             
Actief Betrokken ligt in Actief Leren en daarnaast zijn de huidige vereisten en ontwikkelingen van VVE                
in onderwijs en kinderopvang er in verwerkt. Jonge kinderen leren door te spelen, te ontdekken, te                
onderzoeken. De inhoud van de training is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten omtrent            

2 Bron: Stichting PAS, Peuters die spelen leren voor later, 2018 
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ontwikkelingspsychologie, breinleren, leertechnologie, spel en 21ste eeuwse vaardigheden. Er is          
onder meer specifieke aandacht voor executieve functies, wetenschap en techniek, taalstimulering en            
een (taal)rijke speel-leeromgeving. 
 
De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd met het OntwikkelingsVolgModel 2.0 (OVM). De            
VVE-aanpak heeft zich verdiept met behulp van de SLO-doelen Jonge Kind op het gebied van taal,                
rekenen/wiskunde en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het Opbrengstgericht Werken (OGW, ook wel          
Handelingsgericht werken of Bewust handelen) is een middel om de kwaliteit van VVE en de beoogde                
resultaten bij kinderen te verbeteren. Daarnaast worden er ouderprogramma’s aangeboden en           
uitgevoerd op de VVE-locaties om ouders te ondersteunen bij de taal-/ontwikkelingsstimulering van            
hun kind thuis.  
 
De voorschoolse locaties beschikken over een pedagogisch beleidsplan waarin beschreven wordt op            
welke wijze gewerkt wordt aan de vier pedagogische basisdoelen: sociaal-emotionele veiligheid,           
persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden. VVE maakt ook             
deel uit van het pedagogisch beleidsplan. Op OAB-scholen is VVE opgenomen in het schoolwerkplan.  
 
Op bestuurlijk niveau zijn er afspraken gemaakt over de wijze waarop kinderen vanuit de VVE-locatie               
aangemeld worden bij de basisschool. De overdracht van kinderen van een VVE-locatie naar een  
OAB-basisschool gebeurt volgens het protocol ‘Een goede overdracht voor ieder kind’, waarin            
afspraken zijn vastgelegd.  
 

1.4 VVE-voorzieningen 
De gemeente Arnhem kent VVE-voorzieningen voor peuters van 2 tot 4 jaar (voorschools) en kleuters               
van 4 tot 6 jaar (vroegschools). Binnen de gemeente Arnhem zijn er de volgende VVE-voorzieningen: 
 
1. VVE-basislocaties zijn locaties met een VVE-aanbod waar kinderen met een indicatie een            

passend aanbod en begeleiding krijgen en waar een rijke leeromgeving is gecreëerd. De             
ontwikkeling van peuters wordt op gestructureerde en samenhangende wijze gestimuleerd op het            
gebied van rekenen, taal, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze locaties staan           
doorgaans in wijken met relatief weinig doelgroepkinderen. 

 
2. VVE-intensieflocaties hebben aanvullende kwaliteitseisen ten opzichte van het aanbod bij de           

VVE-basislocaties. Deze locaties hebben in de regel minimaal 30% doelgroeppeuters . De basis            3

van het educatieve aanbod ligt in Actief Leren met extra taalaanbod (Met Woorden in de               
Weer/LOGO3000). Daarnaast wordt er gewerkt met het kindvolgsysteem OVM         
(OntwikkelingsVolgModel (zeer) jonge kind). Tevens wordt er een programma voor ouders           
georganiseerd. 

 
3. De OAB-scholen bieden intensief onderwijs en begeleiding aan jonge kinderen om           

onderwijsachterstanden (met specifieke aandacht voor taalachterstanden) te voorkomen, op te          
sporen en aan te pakken. Deze scholen hebben minimaal 20% doelgroepkleuters. Om een             
doorgaande leerlijn zoveel mogelijk te kunnen bevorderen, werken de voorschoolse          
voorzieningen voor peuteropvang en de OAB-scholen intensief met elkaar samen.  

 
Voor peuters uit gezinnen met lage inkomens zijn voorzieningen getroffen om de voorschoolse             
voorzieningen toegankelijk te houden. Met de Gelrepas komen ouders in aanmerking voor een lager              
tarief voor voorschoolse voorzieningen. Op de intensieflocaties maakt ongeveer 40% van de peuters             
gebruik van deze pas. Op de basislocaties is dat ongeveer 10%.  

3 Bron: Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem, maart 2015 
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1.5 Prestatieafspraken met de gemeente Arnhem 
Ten aanzien van het VVE-beleid zijn prestatieafspraken met de gemeente Arnhem gemaakt. Dit zijn              
afspraken die betrekking hebben op het bereik van doelgroepkinderen, de groepsgrootte en een             
dubbele bezetting. Vanuit het Rijk zijn er kwaliteitseisen op het gebied van VVE-tijd geformuleerd.              
Voor een goede uitvoering van de prestatieafspraken werkt Stichting PAS samen met de             
VVE-partners. 
 
Bereik : alle doelgroeppeuters en -kleuters worden bereikt met een VVE-programma 
De doelstelling met betrekking tot het bereik is gedefinieerd als de realisatie van 100% aanbod voor                
alle doelgroepkinderen. Een doelstelling van 100% aanbod betekent een uitbreiding van VVE naar             
locaties met doelgroepkinderen.  
 
VVE-tijd: doelgroeppeuters gaan minimaal 12 uur per week naar een VVE-locatie 
Het streven is dat doelgroepkinderen die naar de basisschool gaan gedurende een periode van              
minimaal één jaar een VVE-aanbod hebben gehad. In het kader van de Wet ‘Onderwijskansen door               
Kwaliteit en Educatie’ is het aantal dagdelen voor doelgroeppeuters vastgesteld op 12 uur per week,               
verdeeld over minimaal 3 dagen per week. 
 
Dubbele bezetting: een dubbele bezetting van 4 dagdelen in groep 1 en 2 
Dubbele bezetting is een voorwaarde voor de uitvoering van effectieve VVE. In de voorschoolse              
periode wordt standaard gewerkt met een leidster-kind ratio van 2 gekwalificeerde leidsters op 16              
kinderen. Dit is conform de afspraken met de gemeente Arnhem. In de vroegschoolse periode (groep               
1 en 2) wordt gewerkt met een dubbele bezetting van minimaal 2 dagdelen per week en een streven                  
naar 4 dagdelen of meer per week. 
 
Doorgaande lijn: doelgroeppeuters en -kleuters krijgen hetzelfde VVE-programma 
Het management van de VVE-voorzieningen in de wijken werkt samen om de doorgaande lijn te               
bevorderen. Doelgroepkinderen stromen door naar een OAB-school. Peuters en kleuters op de  
VVE-locaties krijgen een gelijksoortig VVE-programma, met als doel een doorgaande lijn te realiseren             
van voor- naar vroegschools. Er vindt overdracht plaats over de ontwikkeling en begeleiding van het               
kind in de voorschool. 
 
Professionalisering & coaching: VVE-medewerkers zijn deskundig op het gebied van VVE 
De pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de groepen 1 en 2 moeten deskundig zijn en                
blijven op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. Eén van de manieren om deze               
deskundigheid te optimaliseren is (na)scholing. Ieder jaar worden met dit doel bijeenkomsten,            
cursussen en trainingen georganiseerd. Zij worden hierbij ondersteund en gecoacht door onder            
andere de logopedisten en de coaches Passende Kinderopvang van Stichting PAS. 
 
Samenwerken met ouders: actieve betrokkenheid van ouders is één van de belangrijkste factoren  
Om de ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen te vergroten gaan VVE-voorzieningen een             
samenwerking aan met ouders. Dit is een proces waarin betrokkenen (ouders, leidsters, leerkrachten             
en directie) elkaar wederzijds ondersteunen en waarin ze hun bijdrage zoveel mogelijk afstemmen met              
als doel het leren, de motivatie en de ontwikkeling van peuters en kleuters te bevorderen. Voor ouders                 
van doelgroepkinderen worden gerichte activiteiten georganiseerd. Ook worden programma’s ingezet          
die afgestemd zijn op de behoeften en mogelijkheden van de ouders. 
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2 Conclusies en aanbevelingen 
 
2.1 Bereik 
In 2017/2018 zijn er 3.326 peuters in Arnhem, waarvan ruim de helft (1.791) een VVE-locatie bezoekt.                
Van de 547 doelgroeppeuters in Arnhem bezoekt 97% een VVE-locatie. De doelgroeppeuters die             
(nog) niet worden bereikt met een VVE-programma, zijn voornamelijk doelgroeppeuters met een            
leerlinggewicht. Het bereik van doelgroeppeuters met een gewicht is afgenomen ten opzichte van             
2016/2017 en de jaren daarvoor.  
 
Op 1 juli 2018 zaten er 4.052 kleuters op alle Arnhemse basisscholen, waarvan 299 (7,4%)               
doelgroepkleuters op basis van de gewichtenregeling. Dit is een kleine toename ten opzichte van de               
voorgaande jaren. Op de OAB-scholen zaten 924 kleuters, waarvan 212 (23%) met een gewicht. De               
OAB-scholen bereiken 71% van de doelgroepkleuters in Arnhem. Dit aandeel is vergelijkbaar met het              
schooljaar daarvoor (72%). Het niet-bereik is vooral hoog in de wijken De Laar, Elderveld en               
Rijkerswoerd. Belangrijkste reden is dat in deze wijken geen OAB-scholen zijn. 
 
Aanbevelingen: 

● het aantal doelgroeppeuters per deelgebied is dankzij de gegevens van VGGM beter in beeld              
gebracht. Het ‘bereik’ van doelgroeppeuters is in een aantal deelgebieden meer dan 100%. Er              
zijn dus meer doelgroeppeuters op een locatie dan je op basis van de gegevens van VGGM                
zou mogen verwachten. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ouders, om welke reden dan              
ook, hun kind buiten hun eigen wijk naar een VVE-locatie brengen. Het is dus van belang om                 
nog beter in beeld te krijgen waar de doelgroeppeuters VVE volgen (binnen of buiten de wijk); 

● het is wenselijk dat peuters vanaf 2 jaar met een VVE-indicatie direct op een VVE-locatie               
worden geplaatst. Desondanks komt het voor dat er een kleine groep kinderen op een              
wachtlijst staat. Voor deze kinderen zou een voorrangsbeleid voor plaatsing uitkomst bieden.            
Verder is het aan te bevelen om uit te zoeken of ze bij een andere VVE-locatie wel direct                  
geplaatst kunnen worden; 

● ongeveer 30% van de Arnhemse doelgroepkleuters bezoekt een niet-OAB-school. Om          
kansengelijkheid te bevorderen is het van belang om ook deze kleuters goed te bedienen met               
bruikbare methoden van VVE aanpak. 

 

2.2 VVE-tijd 
In 2017/2018 hebben de meeste doelgroeppeuters (92%) 12 uur per week een VVE-aanbod gehad.              
Dit aandeel is nagenoeg gelijk aan dat van het schooljaar daarvoor. Eveneens 92% van alle               
uitgestroomde doelgroepkinderen heeft een VVE-aanbod van minimaal 1 jaar gehad. Ook dit is             
nagenoeg gelijk aan het schooljaar daarvoor. 
 
2.3 Dubbele bezetting 
In 2017/2018 werken de meeste (10 van de 13) OAB-scholen in de vroegschoolse periode met een                
dubbele bezetting van minimaal 4 dagdelen per week. Dit is vergelijkbaar met het schooljaar daarvoor.  
 
2.4 Doorgaande lijn 
In het schooljaar 2017/2018 stroomden in totaal 323 kleuters naar de 13 OAB-scholen, waarvan 67               
doelgroepkleuters (21%). Dit aandeel is iets lager dan dat van de voorgaande drie schooljaren. Van               
alle ingestroomde doelgroepkleuters op de OAB-scholen heeft 80% een (VVE) peuterspeelzaal of            
kinderdagverblijf bezocht. Iets meer dan 60% van de ingestroomde doelgroepkleuters heeft een            
VVE-locatie bezocht. Dit is een kleine toename ten opzichte van het schooljaar daarvoor. 
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Aanbevelingen: 
● een deel van de doelgroepkleuters maakt geen gebruik van de doorgaande lijn van             

VVE-locatie naar OAB-school. Deze kleuters wonen met name in wijken waar geen            
OAB-school staat. Dit blijft dus een aandachtspunt in de samenwerking tussen VVE-locaties            
en niet-OAB-scholen; 

● kleuters die tijdens de peuterperiode een VVE-indicatie hadden op basis van (een risico op)              
een (taal)achterstand - en hierom een VVE-locatie bezochten - worden in het onderwijs niet              
meer meegerekend in de populatie doelgroepkleuters. Om de doorgaande lijn volledig in            
beeld te brengen is het belangrijk om, ook vanuit het onderwijs, deze doelgroepkinderen te              
blijven volgen; 

● een vijfde van alle doelgroepkleuters heeft geen voorschoolse voorziening of          
peuterspeelzaal/kinderdagverblijf bezocht. Dit is een daling ten opzichte van het jaar hiervoor,            
wat dus betekent dat er steeds meer kinderen bereikt worden. Het blijft echter van belang om,                
in samenwerking met VGGM, gericht actie te ondernemen om het niet-bereik inzichtelijk te             
krijgen en het bereik steeds verder te vergroten. 

 
2.5 Opbrengsten van VVE 
De VVE-kinderen scoren op taal en rekenen halverwege groep 1 gemiddeld iets hoger dan de               
niet-VVE-kinderen op de OAB-scholen . Aan het einde van groep 2 zijn deze verschillen niet meer               
zichtbaar. Bij taal maken de niet-VVE kinderen een grotere groei door dan de VVE-kinderen. Het lijkt                
er dus op dat de kinderen die niet tot de doelgroep behoren ook profiteren van het VVE-programma op                  
de OAB-scholen. Bij rekenen echter is de relatieve groei van VVE-kinderen minder sterk , waardoor de               
twee groepen gemiddeld weer op hetzelfde niveau zitten aan het einde van groep 2.  
 
Aanbevelingen: 

● om de ontwikkelingen van doelgroepkinderen beter in beeld te brengen is het van belang dat               
scholen in hun volgsysteem kunnen aangegeven of een kind een doelgroepkind is.            
Momenteel geven scholen aan of het kind een VVE-programma heeft gevolgd. De            
doelgroepkinderen die geen VVE-programma hebben gevolgd vallen hierdoor buiten de groep           
van ‘VVE-kinderen’; 

● vanaf schooljaar 2020/2021 worden de kleutertoetsen afgeschaft in Arnhem. Onderzocht dient           
te worden welke gegevens er in de toekomst gebruikt kunnen worden om de opbrengsten van               
VVE inzichtelijk te maken. 

 

2.6 Professionalisering 
De cursisten zijn in 2017/2018 over het geheel positiever over de trainingen dan in 2016/2017. Bijna                
iedereen (90% of meer) vindt dat de trainer de inhoud goed kan overbrengen, dat het geleerde                
toepasbaar is in de praktijk, dat de trainer goed aansloot op de praktijk en dat het cursusmateriaal                 
bruikbaar was.  
 
Aanbeveling: 

● peutergym, taalspelgroepen en de VoorleesExpress zijn activiteiten die deel uitmaken van de            
VVE-aanpak in Arnhem. Aanbevolen wordt om ook deze activiteiten te monitoren; 

● deelnemers vooraf goed informeren blijft een aandachtspunt. Net als vorig schooljaar is 61%             
hier tevreden over. 
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3 Voorschools (2-4 jaar) 
 

3.1 Bereik (doelgroep)peuters 
Doelgroeppeuters in Arnhem zijn peuters van 2 tot 4 jaar met een leerlinggewicht volgens de               
gewichtenregeling van het primair onderwijs, en peuters met (het risico op) een achterstand in de               
(taal)ontwikkeling.  
 
Figuur 1 geeft het aantal peuters in Arnhem , het aantal doelgroeppeuters in Arnhem en het aantal                4 5

geplaatste (doelgroep)peuters op de VVE-locaties weer. In 2017/2018 zijn er 3.326 peuters in             
Arnhem, waarvan ruim de helft (1.791) een VVE-locatie bezoekt. Van de 547 doelgroeppeuters in              
Arnhem bezoekt 97% (529) een VVE-locatie. De doelgroeppeuters die (nog) niet worden bereikt met              
een VVE-programma zijn voornamelijk doelgroeppeuters met een leerlinggewicht. 
 
Het komt nog wel eens voor dat kinderen op een wachtlijst moeten worden gezet, omdat de locatie op                  
dat moment (nog) geen plek kan bieden. In Arnhem staan in 2017/2018 gemiddeld 40              
doelgroeppeuters van 2 jaar of ouder op een wachtlijst. Dit is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van                 
2016/2017. 
 
Figuur 1 Bereik doelgroeppeuters VVE-locaties 2017/2018 

 
 
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal (geplaatste) (doelgroep)peuters per deelgebied in de              
gemeente Arnhem. Het aantal peuters in de eerste kolom is een gemiddelde van het aantal peuters                
per deelgebied5. Het aantal geplaatste peuters betekent het aantal peuters (ongeacht VVE-indicatie)            
op een VVE-locatie binnen het deelgebied. In de derde kolom staat het aantal geplaatste              
doelgroeppeuters op een VVE-locatie.  
 
De laatste twee kolommen zijn tot stand gekomen op basis van de VVE-indicaties die de               
consultatiebureaus afgeven. Met deze gegevens is het bereik beter in beeld te brengen. Op basis van                
het aantal indicaties per deelgebied is een verdeelsleutel gemaakt, waarmee vervolgens het bereik             
geschat is. Voor deelgebied CSA geldt dat er 44 doelgroeppeuters op VVE-locaties in CSA zitten. Op                
basis van de gegevens van de consultatiebureaus blijkt dat er ongeveer 36 doelgroeppeuters in CSA               

4 Het aantal peuters in Arnhem is een berekening van het gemiddeld aantal peuters (2-4 jaar) in Arnhem op 1 oktober 2017, 1                       
januari, 1 april en 1 juli 2018 (bron: Gemeente Arnhem, Basisregistratie Personen).  
5 Voor de berekening van het totaal aantal doelgroeppeuters in Arnhem is voor het eerst gebruik gemaakt van de gegevens van                     
VGGM, welke een betrouwbaar beeld geven van het aantal peuters met een VVE-indicatie. 
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wonen. Hiermee komt het bereik van CSA op 123% (44/36). Dit betekent dat er peuters van buiten het                  
deelgebied naar een VVE-locatie in CSA gaan. 
 
In vijf van de acht deelgebieden is het bereik meer dan 100%. Dat betekent dus in alle gevallen dat er                    
meer doelgroeppeuters op een VVE-locatie zitten dan je op basis van de gegevens van het               
consultatiebureau mag verwachten. Deze percentages lijken erg hoog, maar de absolute getallen            
laten een relativering zien. In Elden en De Laar gaat het bijvoorbeeld om 5 ‘extra’ peuters die van                  
buiten het deelgebied naar een VVE-locatie in Elden of De Laar gaan. 
 
Tabel 1 Peuters en doelgroeppeuters per deelgebied 2016/2017 en 2017/2018 

deelgebied 

populatie peuters aantal geplaatste  
peuters 

aantal geplaatste 
doelgroeppeuters 

populatie 
doelgroep-

peuters 

bereik 

16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 17/18 17/18 

CSA 186 214 81 105 46 44 36 >100% 

Elden & De Laar 319 333 137 135 39 44 39 >100% 

Malburgen 492 553 358 398 160 151 168 90% 

Noord-Oost 428 497 155 167 46 49 40 >100% 

Noord-West 450 477 201 246 49 40 38 >100% 

Presikhaaf 271 323 157 161 98 93 119 78% 

RKV 362 387 177 191 44 46 56 82% 

Schuytgraaf & Elderveld 507 542 354 388 60 62 51 >100% 

Totaal 3.015 3.326 1.620 1.791 542 529 547 97% 

 
 
Op basis van de VVE-indicaties afgegeven door de consultatiebureaus is een verdeling van             
doelgroeppeuters te maken die het aandeel van alle doelgroeppeuters laat zien en ten opzichte van               
alle peuters in het deelgebied (tabel 2).  
 
De eerste percentages laten zien dat van alle doelgroeppeuters in Arnhem relatief veel             
doelgroeppeuters uit Malburgen en Presikhaaf komen (respectievelijk 30,7% en 21,8%). Het kleinste            
aandeel zit in CSA. Als de aantallen worden afgezet tegen alle peuters binnen het deelgebied dan is                 
te zien dat er relatief veel doelgroeppeuters in CSA wonen (16,9%) en ook in Presikhaaf (34,1%). 
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Tabel 2 Aandeel doelgroeppeuters (N=518) , naar deelgebied, 2017/2018 6

Deelgebied 
% doelgroeppeuters van alle 
doelgroeppeuters in Arnhem 

% doelgroeppeuters van alle 
peuters in deelgebied 

CSA 6,6% 16,9% 

Elden & De Laar 7,1% 11,0% 

Malburgen 30,7% 30,1% 

Noord-Oost 7,3% 8,5% 

Noord-West 7,0% 7,1% 

Presikhaaf 21,8% 34,1% 

RKV 10,3% 13,8% 

Schuytgraaf & Elderveld 9,3% 8,2% 

totaal (Arnhem) 100% 16,4% 

 
 

3.2 VVE-tijd 
Het streven is dat doelgroepkinderen gedurende een periode van minimaal één jaar een VVE-aanbod              
van 12 uur per week, verdeeld over drie dagen per week, hebben gehad.  
 
In figuur 2 is per deelgebied weergegeven welk percentage van alle doelgroeppeuters minimaal 12 uur               
per week een VVE-aanbod heeft. In 2017/2018 hebben de meeste doelgroeppeuters (92%) minimaal             
12 uur per week een VVE-aanbod gehad. Dit aandeel is nagenoeg gelijk aan dat van het schooljaar                 
daarvoor (91%). In de deelgebieden Noord-West en Presikhaaf en CSA krijgen bijna alle peuters een               
aanbod van minimaal 12 uur per week. In Elden en De Laar is dit percentage relatief laag met 81%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van VGGM met peildatum 1 november 2018. Deze gegevens wijken dus iets af van de 
gegevens in tabel 1. 
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Figuur 2 Aandeel doelgroeppeuters (gewicht en taal/anders) dat minimaal 12 uur per week VVE-aanbod heeft               
2017/2018 

 
 

3.3 Doorgaande lijn 
Om een doorgaande lijn te bevorderen tussen voorschoolse en vroegschoolse voorzieningen, werkt            
het management van de VVE-voorzieningen in de wijken samen. Het streven is om doelgroepkinderen              
van een VVE-locatie door te laten stromen naar een OAB-school. Peuters en kleuters op de               
VVE-locaties krijgen dan een gelijksoortig VVE-programma, met als doel een doorgaande lijn te             
realiseren van voor- naar vroegschools. Er vindt overdracht plaats over de ontwikkeling en begeleiding              
van het kind in de voorschool. 
 
In tabel 3 staat de uitstroom van doelgroepkinderen in 2017/2018 en van 2016/2017. Hierbij is een                
onderscheid gemaakt naar uitstroom binnen en buiten de wijk. In 2017/2018 gaat tweederde van de               
doelgroepleerlingen naar een school binnen de eigen wijk . Van deze groep gaan meer leerlingen naar               
een OAB-school dan naar een niet-OAB-school. Hoewel dat conform het beleid van de gemeente is,               
gaan er desondanks wel relatief minder kinderen naar een OAB-school (ten opzichte van voorgaande              
schooljaren). 
 
Op wijkniveau zijn echter grote verschillen zichtbaar. Deze verschillen zijn vooral te verklaren door de               
aan- of afwezigheid van een OAB-school binnen de wijk. In De Laar, Elderveld, Rijkerswoerd,              
Vredenburg/Kronenburg en Schuytgraaf gaat het overgrote deel van de doelgroepkinderen vanuit een            
VVE-locatie naar een niet-OAB-school in de eigen wijk. Tegelijkertijd is het aantal doelgroepkinderen             
in deze wijken wel gestegen. Ondanks dat de meeste kinderen naar een school binnen de wijk gaan,                 
is het aandeel doelgroepleerlingen uit De Laar dat toch een OAB-school bezoekt flink toegenomen              
(van 6% naar 17%). 
 
In Malburgen (West) en Presikhaaf Oost is het percentage doelgroepkinderen dat naar een             
niet-OAB-school buiten de wijk doorstroomt verdrievoudigd. Ook in het Spijkerkwartier is dit            
percentage flink gestegen (van 56% naar 82%). In Klarendal bijvoorbeeld is het aandeel kinderen dat               
naar een OAB-school in de eigen wijk gaat wel toegenomen. Er moet hierbij wel vermeld worden dat                 
het aantal doelgroepkinderen van VVE-locaties in deze wijk fors gedaald is van 34 naar 6.  
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Tabel 3 Uitstroom doelgroeppeuters vanuit de VVE-locaties naar het basisonderwijs per wijk   7

2016/2017 en 2017/2018 

 

scholen in de wijk 
 

scholen buiten de wijk 
 

anders* 
 

aantal 
doelgroep- 
kinderen 

OAB niet-OAB OAB niet-OAB   

16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 16/17 17/18 

Alteveer/Cranevelt - - - - - - - - - - <5 <5 

Arnhemse Broek 64% 61% - - 3% 12% 19% 15% 14% 12% 36 33 

Burgemeesterswijk/Hoogkamp - - - - - - - - - - <5 <5 

De Laar - - 65% 66% 6% 17% 3% 2% 26% 15% 34 47 

Elden - - 88% - - - 13% - - - 8 <5 

Elderveld - - 48% 40% 4% 7% 24% 14% 24% 38% 25 42 

Geitenkamp 58% 65% - - 6% 4% 24% 22% 12% 9% 33 23 

Heijenoord - - - - - - - - - - <5 <5 

Klarendal 32% 50%   6% - 53% 50% 9% - 34 6 

Malburgen Oost (Noord) 57% 69% - - 5% 10% 5% 10% 33% 10% 21 29 

Malburgen Oost (Zuid) 76% 79% - - 7% 11% 4% 2% 12% 8% 68 62 

Malburgen West 68% 54% - - 11% - 5% 13% 16% 33% 19 24 

Presikhaaf Oost 32% 24% 5% 14% 29% 16% 11% 38% 24% 8% 38 37 

Presikhaaf West 78% 78% - - 6% 4% 3% - 13% 19% 32 27 

Rijkerswoerd - - 54% 94% 25% 6% 13% - 8%  24 17 

Schuytgraaf - - 88% 89% 6% - 6% - - 11% 16 19 

Spijkerkwartier - - 19% 18% 19% - 56% 82% 6% - 16 11 

St. Marten - - - - - - - - - - <5 <5 

Velperweg e.o. - - 46% 77% 15% 7% - 7% 38% 7% 13 13 

Vredenburg/Kronenburg - - 80% 78% - 6% 20% 11% - 6% 10 18 

Totaal 38% 35% 21% 29% 9% 9% 16% 13% 15% 14% 437 421 

*Peuters die bijvoorbeeld zijn uitgestroomd naar s(b)o of zijn verhuisd naar een andere gemeente. 
 

7 Deze gegevens zijn op wijkniveau gepresenteerd, omdat de oorspronkelijke gegevens het niet toelaten om op deelgebied weer 
te geven. 

17 
 



VVE Monitor2017 2018 
 

  

18 
 



VVE Monitor2017 2018 
 

4 Vroegschools (4-6 jaar) 
 

4.1 Bereik (doelgroep)kleuters 
Op 1 juli 2018 zaten er 4.052 kleuters op alle Arnhemse basisscholen, waarvan 299 (7,4%)               
doelgroepkleuters op basis van de gewichtenregeling. Dit is een kleine afname ten opzichte van de               
voorgaande jaren. Op de OAB-scholen zaten 924 kleuters, waarvan 212 (23%) met een gewicht.  
 
De OAB-scholen bereiken 71% (212/299) (zie figuur 3) van de doelgroepkleuters in Arnhem. Dit              
aandeel is vergelijkbaar met het schooljaar daarvoor (72%).  
 
Van alle Arnhemse doelgroepkleuters worden 87 doelgroepkleuters (29%) niet bereikt met VVE. Deze             
kinderen gaan dus naar een niet-OAB-school. In de deelgebieden Elden & De Laar, RKV en               
Schuytgraaf & Elderveld staan geen OAB-scholen, waardoor het bereik daar op 0% staat. 
 
Figuur 3 Bereik doelgroepkleuters per deelgebied 2017/2018 

 
 
 
4.2 Dubbele bezetting 
Dubbele bezetting is een voorwaarde voor de uitvoering van effectieve VVE. In de vroegschoolse              
periode wordt op de OAB-scholen gewerkt met een dubbele bezetting van minimaal twee dagdelen              
per week, en een streven naar 4 dagdelen of meer per week in groep 1 en 2. Figuur 4 geeft een                     
overzicht van het gemiddeld aantal dagdelen dubbele bezetting in groep 1 en 2 op de OAB-scholen.  
 
In 2017/2018 werken de meeste (10 van de 13) OAB-scholen in de vroegschoolse periode met een                
dubbele bezetting van minimaal 4 dagdelen per week. Dit is een vergelijkbaar met het schooljaar               
daarvoor. Daar waar gewerkt wordt met een dubbele bezetting is er vrijwel altijd sprake van inzet van                 
onderwijsassistenten en een enkele keer is er sprake van hulp van pedagogisch medewerkers. 
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Figuur 4 Overzicht van het aantal dagdelen per week dubbele bezetting in groep 1 en 2, alle OAB-scholen,                  
2015/2016 t/m 2017/2018 

 
 
 
4.3 Doorgaande lijn 
Tabel 4 geeft de gegevens van de kleuters die in de schooljaren 2014/2015 tot en met 2017/2018                 
instroomden bij de OAB-scholen. In het schooljaar 2017/2018 stroomden in totaal 323 nieuwe kleuters              
door naar de 13 OAB-scholen, waarvan 67 doelgroepkleuters (21%). Dit aandeel is iets lager dan de                
voorgaande drie schooljaren.  
 
Tabel 4 Instroom van nieuwe kleuters en doelgroepkleuters, alle OAB-scholen, 2014/2015 t/m 2017/2018             
(peildatum: 1 juli) 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

OAB-scholen aantal scholen/locaties 15 15 14 13 

 aantal kleuters  434 559 495 323 

 aantal doelgroepkleuters 106 142 120 67 

 % doelgroepkleuters 24% 25% 24% 21% 

 
 
Figuren 5 en 6 geven de voorschoolse geschiedenis weer van de (doelgroep)kleuters die in de               
schooljaren 2014/2015 t/m 2017/2018 bij de OAB-scholen instroomden. Van alle ingestroomde           
doelgroepkleuters op de OAB-scholen heeft ongeveer 80% een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf           
bezocht: 60% een locatie met VVE, 20% een locatie zonder VVE. De overige 20% maakte geen                
gebruik van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.  
 
Het aandeel leerlingen dat gebruik heeft gemaakt van een gericht VVE programma gedurende de              
voorschoolse periode is de afgelopen jaren flink gedaald, maar is in 2017/2018 weer iets toegenomen.               
Daarmee samenhangend daalde het gebruik van voorschoolse voorzieningen (ongeacht VVE) sinds           
2014/2015. Sinds schooljaar 2016/2017 is er weer een stijgende lijn te zien in het gebruik van                
voorschoolse voorzieningen bij doelgroepkleuters. 
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Figuur 5 Voorschoolse geschiedenis van doelgroepkleuters 

 
 
Het aandeel niet-doelgroepkleuters dat naar een voorschoolse voorziening gaat, laat veel minder            
schommelingen zien dan de doelgroepkleuters. De trend van de niet-doelgroeppeuters is hetzelfde als             
van de doelgroepkleuters (eerst een afname in deelname, nu weer een stijging), maar de daling is                
veel minder sterk geweest. Ook de deelname aan reguliere voorschoolse voorzieningen is redelijk             
stabiel gebleven, evenals het aandeel kinderen dat geen voorschoolse voorziening bezocht heeft. 
  
Figuur 6 Voorschoolse geschiedenis van niet-doelgroepkleuters 
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4.4 Opbrengsten van VVE 
Om de resultaten van VVE in beeld te brengen zijn de kleutertoetsresultaten van kinderen gekoppeld               8

aan hun VVE-historie. Stichting PAS heeft in 2015/2016 een datamodel ontwikkeld waarbij de             
benodigde gegevens nauwkeurig geanalyseerd worden. In de voorgaande VVE monitor zijn alleen de             
resultaten van de OAB-scholen weergegeven. Om de effecten van VVE in breder perspectief te              
kunnen plaatsen zijn in deze VVE monitor ook de kleutertoetsresultaten van de niet-OAB-scholen             
meegenomen in de analyse.  
 
Door de vaardigheidsscores van de drie verschillende afnamemomenten (M1 , E1 en E2) naast elkaar              9

te zetten, wordt inzicht gegeven in de vaardigheidsgroei van de kinderen op het gebied van taal en                 
rekenen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kinderen die wel, en kinderen die geen VVE-aanbod              
hebben gehad in de voorschoolse periode . Om het effect van VVE zo goed mogelijk inzichtelijk te                10

maken zijn alleen de resultaten van de kinderen die op alle drie de afnamemomenten een toetsscore                
hebben, meegenomen in de analyse. Van de VVE-kinderen zijn alleen de resultaten van de kinderen               
die minimaal één jaar VVE-aanbod hebben gehad, meegenomen.  
 
De groep niet-VVE kinderen is gesplitst naar niet-VVE-kinderen op de OAB-scholen en de             
niet-VVE-kinderen op de overige scholen. De resultaten hebben betrekking op kinderen die in             
schooljaar 2018/2019 in groep 3 zitten. Uit de resultaten blijkt dat dat de gemiddelde              
vaardigheidsscores in het midden van groep 1 iets van elkaar afwijken. Dit geldt zowel voor taal als                 
voor rekenen (zie de figuren 7 en 8). De VVE-kinderen scoren gemiddeld iets hoger dan de                
niet-VVE-kinderen op de OAB-scholen , maar iets lager dan de niet-VVE-kinderen op de            
niet-OAB-scholen. Aan het einde van groep 1 zijn deze verschillen al minder zichtbaar, met name               
tussen de VVE-kinderen en de niet-VVE kinderen van de OAB-scholen. 
 
Op basis van deze resultaten kunnen we voorzichtig stellen dat VVE-kinderen bij aanvang van de               
basisschool gemiddeld wat hoger scoren dan de niet-VVE-kinderen op de OAB-scholen. In loop van              
de kleuterperiode lijkt deze voorsprong bij taal minder groot te worden en dat komt doordat de                
niet-VVE-kinderen een grotere groei doormaken dan de VVE-kinderen. Het lijkt er op dat             
niet-VVE-kinderen op OAB-scholen ook profiteren van het VVE-programma. Bij rekenen is eveneens            
te zien dat VVE-kinderen met een voorsprong op niet-VVE-kinderen beginnen en dat deze voorsprong              
er niet meer is aan het einde van groep 2. Bij rekenen echter is de relatieve groei van VVE-kinderen                   
minder sterk, waardoor de twee groepen gemiddeld weer op hetzelfde niveau zitten aan het einde van                
groep 2.  
 
Omdat in Arnhem bijna alle doelgroepkinderen worden bereikt met een VVE-aanbod in de             
voorschoolse periode, is het nauwelijks mogelijk om een vergelijking te maken met doelgroepkinderen             
die geen VVE-aanbod hebben gehad (deze groep kinderen is te klein). Onduidelijk is dus hoe               
doelgroepkinderen zich zouden ontwikkelen indien zij geen VVE-aanbod hebben gehad en hoe zich             
dit verhoudt ten opzichte van de VVE-kinderen die wel een VVE-aanbod hebben gehad.  
 
  

8 Taal voor Kleuters (Cito) en Rekenen voor Kleuters (Cito). 
9 M1=midden/halverwege (januari) groep 1; E1=eind (juni) groep 1; E2=eind (juni) groep 2.  
10 Kinderen die VVE-aanbod hebben gehad (VVE-kinderen) zijn doelgroepkinderen met een VVE-indicatie. Een klein deel van                
de doelgroepkinderen in Arnhem heeft geen VVE-aanbod gehad in de voorschoolse periode (non-bereik van doelgroeppeuters               
is 3% in 2017/2018, zie hoofdstuk 3). Vandaar dat de resultaten van enkele doelgroepkinderen zijn meegeteld bij de kinderen                   
die geen VVE-aanbod hebben gehad (niet-VVE-kinderen). 
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Figuur 7 Vaardigheidsgroei van (doelgroep)kleuters op het gebied van taal 2016-2018 

 
 
 
Figuur 8 Vaardigheidsgroei van (doelgroep)kleuters op het gebied van rekenen 2016-2018 
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5 Logopedie 
 

5.1 Observaties 
De logopedisten van Stichting PAS zijn actief op het gebied van vroegsignalering. Wanneer             
achterstanden en problemen op het gebied van spraak en taal vroeg worden gesignaleerd, kan              
ondersteuning vroeg worden ingezet. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan optimale           
ontwikkelingskansen voor het kind en kunnen leer- en ontwikkelingsproblemen worden voorkomen.           
Alle VVE-intensieflocaties worden regelmatig door de logopedisten van Stichting PAS bezocht.           
Hierdoor zijn de contacten met ouders, medewerkers en overige ketenpartners goed verankerd in de              
wijk. De VVE-basislocaties worden alleen bezocht op aanvraag door de locatie zelf. Er zijn in               
2017/2018 in totaal 948 kinderen geobserveerd, waarvan de meesten op VVE intensieflocaties (zie             
figuur 9). 
 
Figuur 9 Aantal kinderen geobserveerd op voorschoolse voorzieningen en consultatiebureaus 2014-2018 

 
 
Binnen de communicatie zijn er meerdere deelgebieden waar problemen kunnen ontstaan, zoals bij             
het begrijpen van taal, het produceren en formuleren van zinnen, de luisterhouding/aandacht, 
de articulatie/uitspraak, de mondgewoonten (bijv. open mondgedrag) en stotteren. Binnen de           
logopedische observaties zijn de problemen op het gebied van taal het meest voorkomend. Een kind               
kan meerdere logopedische aandachtspunten hebben. Hierdoor kunnen ze meegeteld worden in           
meerdere categorieën (zie figuur 10). 
 
Figuur 10 Aantal logopedische problemen 2017/2018 
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5.2 Verwijzingen 
Naar aanleiding van de observaties komen de logopedisten tot analyse van de hulpvraag en tot een                
advies, zoals een VVE-indicatie of een verwijzing naar een logopedische praktijk of specialistische             
zorg. De pedagogisch medewerkers worden geadviseerd over de aanpak van de taalstimulering voor             
het betreffende kind en de ouders krijgen advies voor thuis. Het consultatiebureau kan de              
logopedisten ook vragen om observaties van kinderen van 0-4 jaar. Er is daarbij een nauwe               
samenwerking met de ketenpartners Skar, SPA, consultatiebureaus, Kentalis, wijkteams en scholen. 
 
Van alle geobserveerde peuters zijn er 263 (28%) zijn doorverwezen naar een logopedische praktijk              
en 68 kinderen (7%) naar specialistische zorg, zoals Kentalis. Dit aandeel is iets hoger dan dat van                 
het voorgaande jaar (respectievelijk 24% en 5%). De meeste verwijzingen vinden plaats in de              
deelgebieden Malburgen en Presikhaaf. Dit zijn de deelgebieden waar meer doelgroepkinderen           
wonen dan in andere deelgebieden (zie figuren 11 en 12). 
 
Figuur 11 Aantal verwijzingen naar een logopedische praktijk per deelgebied 2015-2018 

 
Figuur 12 Aantal verwijzingen naar specialistische zorg per deelgebied 2016-2018 
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6 Professionalisering 
 
Stichting PAS verzorgt de trainingen voor de Arnhemse VVE-beroepskrachten. Voortdurende          
professionalisering en deskundigheidsbevordering zijn belangrijke kwaliteitsinstrumenten. De basis        
van het Arnhemse VVE-beleid bestaat uit VVE Actief Betrokken en het OntwikkelingsVolgModel OVM             
2.0. Binnen Arnhem geldt de afspraak dat alle VVE-professionals hierin geschoold zijn. Daarnaast is              
er veel aandacht voor taalontwikkeling (LOGO 3000/Met Woorden in de Weer). Bovendien wordt de              
lees- en spreekvaardigheid van de VVE-professionals op 3F niveau getraind en getoetst.  
 
De cursisten zijn in 2017/2018 over het geheel positiever over de trainingen dan in 2016/2017. Bijna                
iedereen (90% of meer) vindt dat de trainer de inhoud goed kan overbrengen, dat het geleerde                
toepasbaar is in de praktijk, dat de trainer goed aansloot op de praktijk en dat het cursusmateriaal                 
bruikbaar was. Deelnemers vooraf goed informeren blijft een aandachtspunt. Net als vorig schooljaar             
is 61% is hier tevreden over. 
 
Figuur 13 Evaluatie trainingen Stichting PAS 2016/2017 (n=65) en 2017/2018 (n=212)  
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7 Samenwerken met ouders 
 
De gemeente Arnhem heeft met de VVE-voorzieningen afspraken gemaakt om de samenwerking met             
ouders bij VVE te vergroten. Samen werken zij aan het optimaliseren van de ontwikkelingskansen en               
het welbevinden van kinderen. Bij de uitwerking hiervan wordt een onderscheid gemaakt tussen de              
VVE-intensieflocaties en de VVE-basislocaties.  
 
VVE-intensief  
De VVE-intensieflocaties organiseren op hun locatie 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:  

● woordenschatontwikkeling m.b.v. LOGO 3000 (het doel van LOGO3000 is dat kinderen           
minimaal de 3000 basiswoorden kennen als ze naar groep 3 gaan) 

● 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.  

 
Verder worden voor ouders en kinderen in de VVE-basislocaties maandelijks ouder-peuter           
bijeenkomsten ‘Woordenwinkeltje’ georganiseerd in de bibliotheekvestigingen Kronenburg en Rozet.  
 
Overkoepelende activiteiten educatief partnerschap met ouders 

● bijdrage aan start van implementatie BoekStart in de kinderopvang  
● organiseren en voorbereiden van het project Taalrijke Thuisomgeving; een project ter           

verbetering van een op samenwerking met ouders gerichte houding van professionals, en            
samenwerking van organisaties onderling 

● bekend maken bij de VVE(voor)scholen en bij andere relevante samenwerkingspartners welke           
deskundigheid, ondersteuning en verbinding Stichting PAS kan leveren (op het 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  

● 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 gebied van            
ouderarrangementen door advisering en ondersteuning op basis van een analyse van het            
educatief partnerschap  

● bijdragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid door deelname aan het kernteam.  
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Bijlage 1 overzicht van VVE-voorzieningen 
 
deelgebied wijk  VVE-basislocatie VVE-intensieflocatie OAB-school 

Noord-Oost Alteveer/Cranevelt Springplank   

Geitenkamp Partou Kloosterstraat De Blokkendoos 
De Grenspost 

De Witte Vlinder 

Velperweg e.o. Drielwieler 
Paasheuveltje 
Zandkasteel 

  

Noord-West Burgemeesterswijk/ 
Hoogkamp 

Hobbel 
Partou Amsterdamseweg 

  

Heijenoord Calluna 
Karbonkel Noord 

  

Klarendal De Linde Beestenboel 
 

Ibn-i Sinaschool 
Kunstrijk 

St. Marten Jacobijntje   

CSA Arnhemse Broek   De Symfonie 1 
De Symfonie 2 

Hugo de Grootschool  
St. Paulusschool 

Centrum Wereldkwartier   

Spijkerkwartier Lapjeskat   

Elden en 
De Laar 

Elden Bambi 
Partou Mr. D.U. Stikkerstraat 

  

De Laar Oost Moriaantje 
Partou Venlosingel 

  

De Laar West Partou Brabantweg Trommelaar  

Schuytgraaf en 
Elderveld 

Elderveld Speeldoos 
Wildebras 
Klein Duimpje 

Rakkertjes 
 

 

Schuytgraaf Kleine Wereld 
Schatkist 
Stampertjes 
Wigwam 

  

Malburgen Malburgen Oost (Noord)  Merlijn St. Margarethaschool 

Malburgen Oost (Zuid) Karbonkel Kleine Boemerang 
Speelrijk 
Karbonkel Plus 
Startgroep Johannes 
Startgroep Mozaïek 
Voorschool Mozaïek  

11

Johannesschool 
Het Mozaïek (Eimer) 
Het Mozaïek (Zwanebloem) 

Malburgen West Klimop De Vrolijke Ark 
 

De Monchyschool 
Pastoor v. Arsschool 

Presikhaaf Presikhaaf Oost Twins De Overkant 
Pinokkio 

De Parkschool 

Presikhaaf West  De Werf 
Startgroep De Werf 

De Werf 

RKV Rijkerswoerd Dikkertje Dap 
Jip en Janneke 
Partou E. Brontësingel 

  

Vredenburg/ 
Kronenburg 

Lindeloot Pompeltje  

 

  

11 Het Mozaïek telt twee voorschoolgroepen bestaande uit peuters en kleuters onder leiding van peuterspeelzaal en basisschool 
(locaties: Mozaïek Eimerssingel en Mozaïek Zwanebloemlaan). 
 

30 
 



VVE Monitor2017 2018 
 

Bijlage 2 Verklaring gebruikte termen  
 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
Doelgroepkleuter kleuter (4 tot 6 jaar) met een leerlinggewicht van 0,3 of 1,2 (conform de              

rijksregeling in het basisonderwijs) 
Doelgroeppeuter peuter (2 tot 4 jaar) met een gewicht van 0,3 of 1,2 of met (het risico op) een                  

(taal)achterstand 
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid 
OAB-school basisscholen met meer dan 30% leerlingen met een leerlinggewicht  

(bron: DUO leerlingtellingen, peildatum: 1 oktober 2017) 
OCW (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OGW Opbrengst Gericht Werken 
OVM Ontwikkelingsvolgmodel 
PAS Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking 
Skar Stichting Kinderopvang Arnhem en Regio 
SLO Stichting Leerplanontwikkeling 
SPA Stichting Peuterspeelzalen Arnhem 
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie 
VVE-basislocatie voorschoolse locatie met een VVE-aanbod waar op gestructureerde en         

samenhangende wijze de ontwikkeling van peuters in ieder geval         
gestimuleerd wordt op het gebied van rekenen, taal, motoriek en          
sociaal-emotionele ontwikkeling 

VVE-intensieflocatie voorschoolse locatie met aanvullende kwaliteitseisen t.o.v. het aanbod bij een          
VVE-basislocatie. De basis is het programma VVE Actief Betrokken met extra           
taalaanbod waarbij gewerkt wordt met het kindvolgsysteem OVM        
(ontwikkelingsvolgmodel (zeer) jonge kind). Op deze locaties zijn meer dan          
30% doelgroeppeuters aanwezig 

VGGM Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 
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