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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 (is in 
december 2018 verschenen) 
  
Overkoepelende activiteiten 
Het ontwikkelrecht voor peuters in Arnhem: wordt uitgebreid tot 16 uur gemiddeld per week, te 
beginnen met 14 uur per week, en een doorloop van het VVE-aanbod in de zomerperiode.  
○ 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. De procedure is geëvalueerd en bijgesteld. 

○ Er is met partners in VVE-beleid gewerkt aan een nieuw beleid voor het werken met een 
observatiemodel bij VVE, inclusief een handreiking voor de locaties. Een paar locaties zijn zich 
aan het oriënteren en zullen in 2019-2020 met een pilot starten.  

○ Voor het project Passende Kinderopvang hebben nu ook de locaties van Partou en Twins zich 
aangesloten. Het team van coaches is uitgebreid en zij zijn inmiddels begonnen met een gerichte 
VVE training om op locatie te kunnen coachen in Actief Betrokken en Opbrengst gericht werken. 

○ Stedelijk is er een kwaliteitsoverleg VVE waaraan kinderopvang, onderwijs, Stichting PAS en de 
gemeente Arnhem deelnemen. In het overleg komen inhoudelijke thema’s aan de orde.  
PAS werkt met de leden van het kwaliteitsoverleg aan een Handreiking VVE voor (nieuwe) 
managers en directeuren. Daarnaast is er een stedelijk voorschools uitvoeringsoverleg, waarin 
alle aanbieders van VVE-peuteropvang zijn vertegenwoordigd. Doel van dit overleg is de 
stedelijke uitvoering van VVE te stimuleren en te borgen.  
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○ Stichting PAS biedt een voortdurend programma m.b.t. 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 2018 - 2019 zijn vijf basistrainingen VVE Actief Betrokken voor 
pedagogisch medewerkers van start gegaan en liepen er twee trajecten voor het PO. 
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.  

 

 
 

 
2 



 JaarverslagStichtingPAS2018-2019 
 

 
○ De doorgaande lijn is belangrijk. Stichting PAS heeft samen met Marant en andere 

VVE-partners gewerkt om hier handen en voeten aan te geven. Samenwerking in de doorgaande 
lijn start bij het kind. Onder een doorgaande lijn verstaan we een ononderbroken 
ontwikkelingsgang. Dit betekent dat begeleiding in ontwikkeling en onderwijs afgestemd is op de 
behoeften van het kind, met als doel het bieden van optimale ontwikkelingskansen.  
In de ontwikkelingsloopbaan van kinderen zijn veel overgangsmomenten. Zij markeren vaak 
een groeistap in de ontwikkeling. Overgangen zijn kwetsbare momenten in de ontwikkeling van 
kinderen en kunnen leiden tot een (tijdelijke) stilstand en terugval. Een doorgaande lijn gaat 
stagnatie en terugval bij kwetsbare overgangen tegen.  
Kinderen met risico op onderwijs/ontwikkelingsachterstanden lopen meer risico bij dergelijke 
overgangsmomenten. Kinderen die op jonge leeftijd de juiste vaardigheden meekrijgen, 
doorlopen hun onderwijsloopbaan met meer succes, en beschikken daarna over een goede 
uitgangspositie om te blijven leren.  
Een doorgaande lijn is daarmee meer dan het registreren en overdragen van gegevens bij een 
overgang naar een andere groep, leerkracht of andere school of organisatie. Werken aan een 
doorgaande lijn betekent verbindingen aangaan.  
 

Toekomstige ontwikkelingen VVE 

 
● in 2019-2020 vinden er audits plaats op alle voorschoolse VVE-locaties in Arnhem, om de 

stand van zaken m.b.t. de kwaliteit van VVE in zicht te krijgen. 
● verbinding maken tussen inclusie en kansengelijkheid in het voorschools aanbod 
● een VVE-handreiking beschikbaar voor managers en directie 
● stimulans geven aan samenwerking met ouders in het project Taalrijke Thuisomgeving  
● Passende Kinderopvang: van project naar structurele inzet. 
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