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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 2018/2019. 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 wordt de           
populatie en het (non)bereik van doelgroeppeuters per deelgebied steeds beter in beeld gebracht.             
Vanaf schooljaar 2019/2020 vervalt de gewichtenregeling PO en kunnen leerlingen niet meer als             
doelgroepleerlingen worden geregistreerd. In het leerlingadministratiesysteem Esis wordt daarom de          
optie ‘VVE-indicatie’ ingebouwd, zodat we de ontwikkeling van deze kinderen kunnen blijven volgen. 

Naast monitoring en evaluatie van de prestatieafspraken worden de effecten van het beleid             
ouderbetrokkenheid en preventieve logopedie in deze monitor ook inzichtelijk gemaakt. Verder zijn de             
opbrengsten van VVE voor het vierde 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 Scholengroep           
en de Ibn-i Sinaschool, en de VVE-locaties van SPA, Skar, Partou en Twins. 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 2019
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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 gegevens verzameld over het aantal afgegeven VVE-indicaties in Arnhem             
per wijk en per deelgebied. 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. De regering heeft ingezet op uitbreiding van VVE                
naar 16 uur per week, m.i.v. 1 augustus 2020. De gemeente Arnhem heeft met de voorschoolse                
aanbieders de uitbreiding voor schooljaar 2019-2020 ingezet op 14 uur per week.  
 
Door de kleutertoetsresultaten te koppelen aan de voorschoolse geschiedenis is meer inzicht            
verkregen in de opbrengsten van VVE.  
 
Leeswijzer 
De VVE-monitor begint met een algemeen kader, waaronder de prestatieafspraken. In hoofdstuk 2             
leest u de belangrijkste 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 is per deelgebied gedetailleerde informatie          
beschikbaar 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). In Arnhem geldt de volgende doelgroepdefinitie: 

● doelgroepkleuters (4 tot 6 jaar) in Arnhem zijn kleuters met een leerlinggewicht volgens de              
gewichtenregeling van het primair onderwijs (kinderen van laagopgeleide ouders) ; 2

● 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. 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            3

samenwerking met VGGM en 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                
2018/2019 gingen gemiddeld 78 kinderen naar een Speelmorgen, dit zijn er iets meer dan vorig jaar                
(72). Bijna alle kinderen stromen van daaruit 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 Vanaf schooljaar 2019/2020 wegen, naast het opleidingsniveau van ouders, ook het herkomstland van ouders, de verblijfsduur 
in Nederland van de moeder en schuldsanering mee. Met die factoren kan het risico op een achterstand beter worden voorspeld 
(zie: Ministerie van OC&W, kamerbrief ‘Investeren in onderwijskansen’, 31 januari 2018). 
3 Bron: Stichting PAS, Peuters die spelen leren voor later, 2018 
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ontwikkelingspsychologie, breinleren, leertechnologie, spelontwikkeling en interactievaardigheden. Er       
is onder meer specifieke aandacht voor executieve functies, taalstimulering en een (taal)rijke            
speel-leeromgeving, rekenontwikkeling en samenwerking met ouders. 
 
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            
deel uit van het pedagogisch beleidsplan. Op OAB-scholen is VVE opgenomen in het             
schoolplan/jaarplan. 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               
(zie bijlage 1 voor een overzicht van alle voorzieningen per wijk en per deelgebied): 
 
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            4

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. Er is sprake van een meer intensieve samenwerking met het basisonderwijs. 

 
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.  
 

4 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 en een spreiding van voorschoolse educatie in Arnhem. 
 
VVE-tijd: doelgroeppeuters gaan minimaal 12 uur per week naar een VVE-locatie  5

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. 
 
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. 
  

5 Vanaf 1 augustus 2020 wordt dit uitgebreid naar een aanbod van 16 uur voorschoolse educatie per week, oftewel 960 uur per 
jaar (zie: Ministerie van OC&W, kamerbrief ‘Investeren in onderwijskansen’, 31 januari 2018). 
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2 Conclusies en aanbevelingen 
 
2.1 Bereik 
In 2018/2019 zijn er 3.283 peuters in Arnhem, waarvan 60% een VVE-locatie bezoekt. Van de 561                
doelgroeppeuters in Arnhem bezoekt 86% een VVE-locatie. 
 
Op 1 juli 2018 zaten er 3.950 kleuters op alle Arnhemse basisscholen, waarvan 296 (7,5%)               
doelgroepkleuters op basis van de gewichtenregeling. Dit is gelijk aan vorig jaar. Op de OAB-scholen               
zaten 1.011 kleuters, waarvan 208 (21%) met een gewicht. De OAB-scholen bereiken 70% van de               
doelgroepkleuters in Arnhem. Dit aandeel is vergelijkbaar met de twee schooljaren daarvoor. Het             
niet-bereik is vooral hoog in de deelgebieden Elden en De Laar, RKV en Schuytgraaf & Elderveld.                
Belangrijkste reden is dat in deze deelgebieden geen OAB-scholen zijn. 
 
Aanbevelingen: 

● het gemeentelijke bereik van doelgroeppeuters is teruggelopen (van 97% naar 86%). In            
samenwerking met gemeente en VGGM dient (verder) onderzocht te worden wat hieraan ten             
grondslag ligt. Hiervoor is nog beter zicht nodig op de registratie van indicaties, verwijzingen              
en plaatsingen van doelgroeppeuters. Tevens is het van belang dat de terugkoppeling van             
plaatsingen tijdig gebeurt, zodat er ook een actueel beeld ontstaat van het (non-)bereik;  

● het aantal doelgroeppeuters per deelgebied is dankzij de gegevens van VGGM beter in beeld              
gebracht. Dit jaar voor het eerst op basis van gegevens over vier kwartalen. Hiermee is ook                
het non-bereik beter in beeld gebracht. Met name in Malburgen is er een terugloop. Ook in                
Presikhaaf kan het bereik hoger. Mogelijke oorzaak is dat veel verwijzingen niet tot een plek               
leiden. Het is van belang om bij de betreffende consultatiebureaus te onderzoeken waar de              
oorzaken liggen; 

● de basisscholen registreren bij instroom of de leerlingen een voorschoolse voorziening           
hebben bezocht. Wanneer dat niet zo is, kunnen zij dat apart registreren en naar de reden                
ervan vragen; 

● momenteel hebben we zicht op het aantal VVE-verwijzingen. Niet alle indicaties leiden tot een              
verwijzing, omdat ouders dit bijvoorbeeld niet willen. Samen met VGGM worden de            
mogelijkheden in het systeem bekeken hoe we deze kinderen in beeld kunnen krijgen,             
waarmee ook een beeld ontstaat van het aantal indicaties zonder verwijzing; 

● bij enkele deelgebieden is het bereik nog iets meer dan 100%. Er komen dus waarschijnlijk               
enkele kinderen uit andere wijken naar VVE-locaties in deze deelgebieden. Een mogelijke            
verklaring hiervoor is dat ouders, om welke reden dan ook kiezen voor deze locatie. Het is dus                 
van belang om nog beter in beeld te krijgen waar de doelgroeppeuters VVE volgen (binnen of                
buiten de wijk), zodat het non-bereik in andere deelgebieden wellicht iets minder groot is dan               
nu wordt aangenomen; 

● 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 2018/2019 hebben de meeste doelgroeppeuters die een VVE-locatie bezoeken 12 uur per week              
een VVE-aanbod gehad (91%). Dit aandeel is nagenoeg gelijk aan dat van het schooljaar daarvoor.               
73% van alle uitgestroomde doelgroepkinderen heeft een VVE-aanbod van minimaal één jaar gehad.             
Dit aandeel is lager dan het jaar daarvoor (92%). 
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2.3 Dubbele bezetting 
In 2018/2019 werken bijna alle (12 van de 13) OAB-scholen in de vroegschoolse periode met een                
dubbele bezetting van minimaal 2 dagdelen per week. 10 scholen daarvan realiseerden een dubbele              
bezetting van minimaal 4 dagdelen per week. Dit is vergelijkbaar met het schooljaar daarvoor.  
 

2.4 Doorgaande lijn 
In het schooljaar 2018/2019 stroomden in totaal 374 kleuters naar de 13 OAB-scholen, waarvan 66               
doelgroepkleuters (18%). Dit aandeel nam in de voorgaande schooljaren steeds iets af. Van alle              
ingestroomde doelgroepkleuters op de OAB-scholen heeft 59% een VVE-locatie bezocht en 15%            
reguliere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Ruim een kwart (26%) bezocht geen VVE-locatie of            
reguliere psz/kdv. Dit is een kleine toename ten opzichte van het schooljaar daarvoor. 
 
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; 

● met de nieuwe indicator voor het risico op onderwijsachterstand gaat het aantal OAB-scholen             
in Arnhem omhoog van 13 naar 25. Dit zijn scholen die o.b.v. de nieuwe indicator een                
achterstandsscore hebben. Een groot deel van de nieuwe OAB-scholen bevindt zich in wijken             
waar tot nu toe nog geen OAB-scholen waren. Bij deze scholen is het van belang de                
(bevordering van) de doorgaande lijn een plek te geven in hun OAB-plan; 

● een kwart van alle doelgroepkleuters heeft geen voorschoolse voorziening of psz/kdv           
bezocht. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het jaar hiervoor. Het is 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; 

● om te achterhalen wat de redenen zijn waarom bepaalde doelgroeppeuters geen           
voorschoolse locatie bezoeken, is aanvullend onderzoek noodzakelijk. 

 
2.5 Opbrengsten van VVE 
Kinderen op OAB-scholen scoren gemiddeld lager op taal en rekenen dan kinderen op niet-OAB              
scholen (ongeacht VVE-aanbod). Een mogelijke verklaring hiervoor zit in de populatie van de school              
en de omgevingskenmerken van deze kinderen.  
 
Op de OAB-scholen scoren alle kinderen op taal bij aanvang gemiddeld gelijk. In eind groep 1 en                 
eind groep 2 blijven de VVE-kinderen gemiddeld iets achter. Op rekenen lopen de VVE-kinderen bij               
aanvang en aan het einde van groep 1 juist wat voor op de niet-VVE-kinderen. Aan het eind van groep                   
2 lopen de niet-VVE-kinderen dit gemiddeld wel weer iets in.  
 
Op de niet-OAB-scholen zijn er op taal nagenoeg geen verschillen tussen de VVE-kinderen en de               
niet-VVE-kinderen. Op rekenen lopen de niet-VVE-kinderen gemiddeld iets voor op de VVE-kinderen,            
met name aan het einde van groep 2 is het verschil groter geworden. 
 
Aanbevelingen: 

● vanaf schooljaar 2019/2020 vervalt de gewichtenregeling en worden doelgroepkleuters niet          
meer geregistreerd. Binnen het leerlingregistratiesysteem ESIS is de optie ‘VVE-geïndiceerd’          
toegevoegd. Belangrijk is dat de ontwikkeling van de (VVE)doelgroep ook in de toekomst             
gevolgd kan blijven worden; 
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● vanaf schooljaar 2022/2023 mogen er geen kleutertoetsen meer afgenomen worden.          
Onderzocht dient te worden welke gegevens er in de toekomst gebruikt kunnen worden om de               
opbrengsten van VVE inzichtelijk te maken. 

 

2.6 Professionalisering 
Voortdurende professionalisering 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 2018/2019 over het geheel net zo positief als in het schooljaar daarvoor. Bijna                 
iedereen (90% of meer) vindt dat de trainer de inhoud goed kan overbrengen, dat de trainer goed                 
aansloot bij de praktijk en dat het cursusmateriaal bruikbaar was.  
 
Aanbevelingen: 

● minder cursisten dan vorig jaar (van 90% naar 79%) vinden het geleerde toepasbaar in de               
praktijk. Het is belangrijk om vooraf de leerdoelen goed in beeld te hebben; 

● deelnemers vooraf goed informeren blijft een aandachtspunt. 64% is hier tevreden over. 
 

2.7 Samenwerken met ouders 
Over het algemeen zijn ouders in 2019 onverminderd positief over het contact met de (voor)school.               
Bijna alle ouders voelen zich welkom, weten waar ze met vragen terecht kunnen en vinden dat deze                 
vragen serieus worden genomen. Veel ouders hebben het idee dat de professional hun mening              
belangrijk vindt, weten wat hun kind leert op de (voor)school en wat er van hen wordt verwacht. Verder                  
vinden veel ouders dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het contact met de (voor)school.               
Wanneer er contactproblemen ontstaan zoekt een groot deel van de ouders zelf naar een oplossing.  
 
Ongeveer de helft van de ouders krijgt tips om hun kind thuis beter te kunnen helpen. Dit zijn er                   
aanzienlijk minder dan in 2017 (78%). Het aandeel ouders dat wordt uitgenodigd om deel te nemen                
aan ouderprogramma’s is ten opzichte van 2017 ongeveer gelijk gebleven (77% vs. 78% in 2017). Er                
worden nog steeds weinig ouders doorverwezen naar taalactiviteiten (21% vs. 28% in 2017). 
 
Aanbevelingen 
● door ouders meer te betrekken bij de inhoud van wat hun kind leert, kunnen zij ervaren waar hun 

kind hulp bij kan gebruiken in de thuissituatie. Dit kan ouders mogelijk overtuigen/motiveren aan 
taalactiviteiten te gaan deelnemen om hun kind beter te kunnen begeleiden;  

● professionals ervaren hun contacten en samenwerking met ouders positiever, terwijl één op de vijf 
ouders aangeeft dat de professionals geen moeite doen met hen in contact te komen. Het is van 
groot belang ook deze groep ouders te bereiken. Hier ligt een taak voor de professionals; 

● de vraag is op welk tijdstip de taalactiviteiten worden gegeven. Is dit voor ouders mogelijk een 
ongunstige tijdstip?;  

● ouders zijn minder vaak gaan voorlezen. Uit de enquête komt niet naar voren wat de reden 
hiervoor is. Voor een gerichte aanpak is het van belang om te onderzoeken waar ouders behoefte 
aan hebben en waarom zij minder voorlezen; 

● het is belangrijk om uit te zoeken of alle ouders worden bereikt met de enquête. De kans is groot 
dat dit voornamelijk ouders zijn die al bereikt worden met activiteiten zijn; 
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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                6 7

geplaatste (doelgroep)peuters op de VVE-locaties weer. In 2018/2019 zijn er 3.283 peuters in             
Arnhem, waarvan ruim 60% (1.997) een VVE-locatie bezoekt. Van de 561 doelgroeppeuters in             
Arnhem bezoekt 86% (480) een VVE-locatie. Dit aandeel is wat lager dan een jaar eerder (97%). De                 
doelgroeppeuters die (nog) niet worden bereikt met een VVE-programma zijn voornamelijk           
doelgroeppeuters met een indicatie op basis van de gewichtenregeling (kinderen met ouders met een              
lager opleidingsniveau). 
 
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 2018/2019 gemiddeld 15              
doelgroeppeuters van 2 jaar of ouder op een wachtlijst. Dit is aanzienlijk minder dan in 2017/2018                
(gemiddeld 40). 
 
Figuur 1 Bereik doelgroeppeuters VVE-locaties, 2017/2018 en 2018/2019 

 
  

6 Het aantal peuters in Arnhem is een berekening van het gemiddeld aantal peuters (2-4 jaar) in Arnhem op 1 oktober 2018,  
1 januari, 1 april en 1 juli 2019 (bron: Gemeente Arnhem, Basisregistratie Personen).  
7 Het aantal doelgroeppeuters in Arnhem is een berekening van het gemiddeld aantal peuters (2-4 jaar) in Arnhem met een                    
VVE-verwijzing (afgegeven door de consultatiebureaus) op 1 oktober 2018, 1 januari, 1 april en 1 juli 2019 (bron: VGGM). 
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Met de Gelrepas komen ouders in aanmerking voor een lager tarief voor voorschoolse voorzieningen.              
Op de intensieflocaties maakt 39% van de peuters gebruik van deze pas. Op de basislocaties is dat                 
ongeveer 6%. Deze percentages zijn iets afgenomen. 
 
Tabel 1 geeft een overzicht van het gemiddeld aantal (geplaatste) (doelgroep)peuters per deelgebied             
in de gemeente Arnhem. De eerste twee kolommen geven per deelgebied een beeld van de populatie                
peuters en het aantal geplaatste peuters op een VVE-locatie in. In de derde en vierde kolom staan de                  
populatie doelgroeppeuters en het aantal geplaatste doelgroeppeuters op een VVE-locatie.  
 
Het bereik per deelgebied is vervolgens in beeld gebracht op basis van het aantal VVE-verwijzingen.               
Hiermee is een verdeelsleutel gemaakt. Door deze gegevens te vergelijken met het aantal geplaatste              
doelgroeppeuters is een schatting gemaakt van het bereik per deelgebied.  
 
In twee van de acht deelgebieden is het bereik iets meer dan 100%. Dat betekent dus dat er hier 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 Noord-Oost gaat het bijvoorbeeld om 6 ‘extra’ peuters die waarschijnlijk               
van buiten het deelgebied naar een VVE-locatie in Noord-Oost gaan. 
 
In Presikhaaf en Malburgen is het bereik relatief laag (onder de 80%) en in Malburgen is dit bereik ook                   
sterk afgenomen ten opzichte van 2017/2018 (van 90% naar 75%). 
 
Tabel 1 Peuters en doelgroeppeuters per deelgebied, 2017/2018 en 2018/2019 

deelgebied 

populatie 
peuters 

 geplaatste  
peuters 

populatie 
doelgroep- 

peuters 

geplaatste 
doelgroep- 

peuters 

 
bereik 

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

CSA 214 198 105 103 36 36 44 41 >100% >100% 

Elden & De Laar 333 331 135 299 39 43 44 39 >100% 89% 

Malburgen 553 511 398 346 168 174 151 131 90% 75% 

Noord-Oost 497 432 167 193 40 40 49 46 >100% >100% 

Noord-West 477 481 246 256 38 37 40 34 >100% 91% 

Presikhaaf 323 328 161 155 119 120 93 87 78% 73% 

RKV 387 388 191 245 56 54 46 47 82% 86% 

Schuytgraaf & Elderveld 542 615 388 393 51 57 62 57 >100% 100% 

Totaal (Arnhem) 3.326 3.283 1.791 1.997 547 561 529 480 97% 86% 
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Op basis van de VVE-verwijzingen afgegeven door de consultatiebureaus is een verdeling van het              
aandeel doelgroeppeuters te maken naar deelgebied en ten opzichte van alle peuters binnen het              
deelgebied (tabel 2).  
 
De eerste percentages laten zien dat van alle doelgroeppeuters in Arnhem relatief veel             
doelgroeppeuters uit Malburgen en Presikhaaf komen (respectievelijk 31% en 21%). Het kleinste            
aandeel zit in CSA en Noord-West. Als de aantallen worden afgezet tegen alle peuters binnen het                
deelgebied dan is te zien dat er relatief veel doelgroeppeuters in CSA wonen (18%) en ook in                 
Malburgen (34%) en Presikhaaf (37%). 
  
Tabel 2 Aandeel doelgroeppeuters, naar deelgebied, 2017/2018  en 2018/2019 8

Deelgebied 
% doelgroeppeuters van alle 
doelgroeppeuters in Arnhem 

% doelgroeppeuters van alle peuters in 
deelgebied 

 17/18 18/19 17/18 18/19 

CSA 6,6% 6,4% 16,9% 18,2% 

Elden & De Laar 7,1% 7,7% 11,0% 13,1% 

Malburgen 30,7% 31,1% 30,1% 34,1% 

Noord-Oost 7,3% 7,1% 8,5% 9,2% 

Noord-West 7,0% 6,4% 7,1% 7,7% 

Presikhaaf 21,8% 21,3% 34,1% 36,5% 

RKV 10,3% 9,6% 13,8% 13,9% 

Schuytgraaf & Elderveld 9,3% 10,1% 8,2% 9,2% 

totaal (Arnhem) 100% 100% 16,4% 17,1% 

 
 

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 .  9

 
In figuur 2 is per deelgebied weergegeven welk percentage van alle doelgroeppeuters minimaal 12 uur               
per week een VVE-aanbod heeft. In 2018/2019 hebben de meeste doelgroeppeuters (91%) minimaal             
12 uur per week een VVE-aanbod gehad. Dit aandeel is nagenoeg gelijk aan dat van het schooljaar                 
daarvoor (92%). In de deelgebieden CSA, Malburgen en Presikhaaf krijgen bijna alle peuters een              
aanbod van minimaal 12 uur per week. In Elden & De Laar en RKV is dit percentage relatief laag                   
(respectievelijk 66% en 79%) en ook afgenomen ten opzichte van een jaar daarvoor.  
 
 

8 De gegevens uit deze tabel voor 2017/2018 zijn gebaseerd op gegevens van VGGM met peildatum 1 november 2018 
(N=518). Deze gegevens wijken dus iets af van de gegevens van 2017/2018 in tabel 1.  
9 De regering heeft ingezet op uitbreiding van VVE naar 16 uur per week, m.i.v. 1 augustus 2020. De gemeente Arnhem heeft 
met de voorschoolse aanbieders de uitbreiding voor schooljaar 2019-2020 ingezet op 14 uur per week.  
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Figuur 2 Aandeel doelgroeppeuters (gewicht en taal/anders) dat minimaal 12 uur per week VVE-aanbod heeft,               
2017/2018 en 2018/2019 (N= aantal VVE peuters 2018/2019) 

 
 
In totaal heeft 73% van alle uitgestroomde doelgroepkinderen een VVE-aanbod van minimaal één jaar              
gehad. Dit aandeel is lager dan het jaar daarvoor (92%). 
 
Tijdens de zomervakantie biedt de VVE Zomerschool twee weken een taalrijke leeromgeving. Dit jaar 
draaide de VVE Zomerschool in alle aanpakwijken waar OAB-scholen, VVE-intensief locaties en een 
aantal basislocaties zijn. Er zijn ruim 200 peuters en 33 kleuters bereikt.  
 

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 2018/2019 en van 2017/2018. Hierbij is een                
onderscheid gemaakt naar uitstroom binnen en buiten de wijk. In 2018/2019 stroomt ruim de helft van                
de doelgroepkinderen door 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 Schuytgraaf wel gestegen. 
 
In Malburgen Oost (Noord) en Malburgen Oost (Zuid) is het percentage doelgroepkinderen dat             
doorstroomt naar een OAB-school binnen de wijk sterk afgenomen. Dit is ook in de Geitenkamp het                
geval, al zijn er daar wel wat meer doelgroepkinderen doorgestroomd naar een OAB-school buiten de               
wijk. In Malburgen West is het aandeel doelgroepkinderen dat doorstroomt naar een OAB-school juist              
toegenomen.   
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Tabel 3 Uitstroom doelgroeppeuters vanuit de VVE-locaties naar het basisonderwijs per wijk en per deelgebied ,  10

2017/2018 en 2018/2019 

 

scholen in de wijk 
 

scholen buiten de wijk 
 

 anders* 
 

aantal 
doelgroep- 
kinderen 

OAB niet-OAB OAB niet-OAB   

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

Arnhemse Broek 61% 58% - - 12% 6% 15% 16% 12% 19% 33 31 

Centrum - - - - - - - - - - - <5 

Spijkerkwartier - - 18% - - - 82% - - - 11 <5 

totaal CSA - 51% - 3% - 9% - 14% - 23% - 35 

Elden - - - - - - - - - - <5 <5 

De Laar - - 66% 69% 17% 7% 2% 7% 15% 17% 47 29 

totaal Elden & De Laar - - - 68% - 6% - 10% - 16% - 31 

Malburgen Oost (Noord) 69% 33% - - 10% 7% 10% 7% 10% 53% 29 15 

Malburgen Oost (Zuid) 79% 50% - 4% 11% - 2% 3% 8% 44% 62 78 

Malburgen West 54% 72% - - - - 13% 6% 33% 22% 24 18 

totaal Malburgen - 51% - 3% - 1% - 4% - 41% - 111 

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

Geitenkamp 65% 45% - - 4% 15% 22% 10% 9% 30% 23 20 

Velperweg e.o. - - 77% 36% 7% 9% 7% 9% 7% 45% 13 11 

totaal Noord-Oost - 26% - 21% - 12% - 9% - 32% - 34 

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

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

Klarendal 50% 58% - - - 16% 50% 26% - - 6 19 

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

totaal Noord-West - 42% - 27% - 12% - 19% - 0% - 26 

Presikhaaf Oost 24% 36% 14% - 16% 10% 38% 33% 8% 21% 37 42 

Presikhaaf West 78% 57% - - 4% 11% - 17% 19% 14% 27 35 

totaal Presikhaaf - 45% - - - 10% - 26% - 18% - 77 

Rijkerswoerd - - 94% 64% 6% 4% - 4% - 28% 17 25 

Vredenburg/Kronenburg - - 78% 64% 6% 14% 11% 14% 6% 7% 18 14 

totaal RKV - - - 64% - 8% - 8% - 21% - 39 

Schuytgraaf - - 89% 77% - - - - 11% 23% 19 31 

Elderveld - - 40% 27% 7% 12% 14% 8% 38% 54% 42 26 

totaal Schuytgraaf & Elderveld - - - 54% - 5% - 4% - 37% - 57 

totaal (Arnhem) 35% 32% 29% 23% 9% 7% 13% 11% 14% 28% 421 410 

*Peuters die bijvoorbeeld zijn uitgestroomd naar een andere VVE-locatie, psz/kdv, s(b)o of zijn verhuisd naar een                
andere gemeente. 
 

10 Deze gegevens zijn voor 2017/2018 alleen op wijkniveau gepresenteerd. De oorspronkelijke gegevens lieten het niet toe om 
op deelgebied weer te geven. 
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4 Vroegschools (4-6 jaar) 
 

4.1 Bereik (doelgroep)kleuters 
Op 1 juli 2018 zaten er 3.950 kleuters op alle Arnhemse basisscholen, waarvan 296 (7,5%)               
doelgroepkleuters op basis van de gewichtenregeling. Dit is gelijk aan vorig jaar, maar een kleine               
afname ten opzichte van de voorgaande jaren. Op de OAB-scholen zaten 1.011 kleuters, waarvan 208               
(20,6%) met een gewicht.  
 
De OAB-scholen bereiken 70,3% (208/296) (zie figuur 3) van de doelgroepkleuters in Arnhem. Dit              
aandeel is vergelijkbaar met het schooljaar daarvoor (71%).  
 
Van alle Arnhemse doelgroepkleuters worden 88 doelgroepkleuters (29,7%) 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 en 2018/2019 

 
 
 
4.2 Dubbele bezetting 
Dubbele bezetting is een voorwaarde voor de uitvoering van effectieve VVE. Afgesproken is dat in de                
vroegschoolse periode op de OAB-scholen wordt 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.  
 
In 2018/2019 werken de meeste (12 van de 13) OAB-scholen in de vroegschoolse periode met een                
dubbele bezetting. 10 van deze OAB scholen realiseerden ook 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 (extra) leerkrachten en               
onderwijsassistenten en een enkele keer is er sprake van hulp van pedagogisch medewerkers. 
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4.3 Doorgaande lijn 
Tabel 4 geeft de gegevens van de kleuters die in de schooljaren 2015/2016 tot en met 2018/2019                 
instroomden bij de OAB-scholen. In het schooljaar 2018/2019 stroomden in totaal 374 nieuwe kleuters              
door naar de 13 OAB-scholen, waarvan 66 doelgroepkleuters (18%). Dit aandeel nam in de              
voorgaande drie schooljaren steeds iets af.  
 
Tabel 4 Instroom van nieuwe kleuters en doelgroepkleuters, alle OAB-scholen, 2015/2016 t/m 2018/2019             
(peildatum: 1 juli) 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

OAB-scholen aantal scholen/locaties 15 14 13 13 

 aantal kleuters  559 495 323 374 

 aantal doelgroepkleuters 142 120 67 66 

 % doelgroepkleuters 25% 24% 21% 18% 

 
 
Figuur 4 geeft de voorschoolse geschiedenis weer van de doelgroepkleuters die in de schooljaren              
2015/2016 t/m 2018/2019 bij de OAB-scholen instroomden. Van alle ingestroomde doelgroepkleuters           
op de OAB-scholen heeft 59% een VVE-locatie bezocht en 15% een reguliere peuterspeelzaal of              
kinderdagverblijf. Ruim een kwart van de doelgroepkleuters (26%) maakte geen gebruik van een             
VVE-locatie of peuterspeelzaal/kinderdagverblijf.  
 
Het aandeel doelgroepkleuters dat gebruik heeft gemaakt van een gericht VVE-programma gedurende            
de voorschoolse periode is de afgelopen drie schooljaren stabiel gebleven. Het aandeel            
doelgroepkleuters dat helemaal geen VVE-locatie of psz/kdv bezocht is in 2018/2019 weer wat             
toegenomen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. 
 
Figuur 4 Voorschoolse geschiedenis van doelgroepkleuters, 2015/2016 t/m 2018/2019 

 
 
Ook aan niet-OAB scholen is de vraag gesteld hoeveel doelgroepkleuters een VVE-locatie bezochten.             
Van de 32 ingestroomde doelgroepkleuters daar heeft de helft een VVE-locatie bezocht. Van alle              
ingestroomde doelgroepkleuters in Arnhem wordt in totaal 16% in zowel de voorschoolse als de              
vroegschoolse periode niet bereikt.  

  

22 
 



VVEMonitor20182019 
 

4.4 Opbrengsten van VVE 
Om de resultaten van VVE in beeld te brengen zijn de kleutertoetsresultaten van kinderen gekoppeld               11

aan hun VVE-historie. Stichting PAS heeft in 2015 een datamodel ontwikkeld waarbij de benodigde              
gegevens nauwkeurig geanalyseerd worden. In de voorgaande twee VVE monitors zijn alleen de             
resultaten van de leerlingen weergegeven die op dat moment in groep 3 zaten. Om de effecten van                 
VVE in breder perspectief te kunnen plaatsen zijn in deze VVE monitor de kleutertoetsresultaten van               
drie jaren meegenomen in de analyse (leerlingen die in 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 in groep               
3 zaten). Hierbij wordt ook voor het eerst een onderscheid gemaakt in 4 groepen; VVE-kinderen (met                
doorstroom OAB vs. niet-OAB) en niet-VVE-kinderen (met doorstroom OAB vs. niet-OAB)  12

 
Door de vaardigheidsscores van de drie verschillende afnamemomenten (M1, E1 en E2 ) naast             13

elkaar te zetten, wordt inzicht gegeven in de vaardigheidsgroei van de kinderen op het gebied van taal                 
en rekenen. Om het effect van VVE zo goed mogelijk inzichtelijk te 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.  
 
Uit de resultaten blijkt dat dat de gemiddelde vaardigheidsscores van elkaar afwijken. Dit geldt zowel               
voor taal als voor rekenen (zie de figuren 5 en 6). Kinderen op OAB-scholen scoren gemiddeld lager                 
dan kinderen op niet-OAB scholen (ongeacht VVE-aanbod). Een mogelijke verklaring hiervoor zit in de              
populatie van de school en de omgevingskenmerken van deze kinderen.  
 
Op de OAB-scholen scoren alle kinderen op taal bij aanvang (M1) gemiddeld gelijk (zie figuur 5). In                 
eind groep 1 (E1) en eind groep 2 (E2) blijven de VVE-kinderen gemiddeld iets achter. Op rekenen                 
lopen de VVE-kinderen bij aanvang en aan het einde van groep 1 juist wat voor op de                 
niet-VVE-kinderen (zie figuur 6). Aan het eind van groep 2 hebben de niet-VVE-kinderen de              
VVE-kinderen gemiddeld iets ingelopen.  
 
Op de niet-OAB-scholen liggen de scores gemiddeld hoger en zijn er op taal nagenoeg geen               
verschillen tussen de VVE-kinderen en de niet-VVE-kinderen. Op rekenen lopen de niet-VVE-kinderen            
gemiddeld iets voor op de VVE-kinderen, met name aan het einde van groep 2 is het verschil groter                  
geworden. 
 
Op basis van deze resultaten kunnen we stellen dat VVE-kinderen bij aanvang van een OAB-school               
op taal gemiddeld hetzelfde scoren als de niet-VVE kinderen, op rekenen zelfs wat hoger. In loop van                 
de kleuterperiode scoren de niet-VVE kinderen op taal gemiddeld steeds iets hoger en wordt de               
voorsprong op rekenen van de VVE-kinderen minder groot. 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.  
 
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.  

11 Taal voor Kleuters (Cito) en Rekenen voor Kleuters (Cito). 
12 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 14% in 2018/2019, zie hoofdstuk 3). Vandaar dat de resultaten van enkele doelgroepkinderen zijn meegeteld bij de kinderen 
die geen VVE-aanbod hebben gehad (niet-VVE-kinderen). 
13 M1=midden/halverwege (januari) groep 1; E1=eind (juni) groep 1; E2=eind (juni) groep 2.  
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Figuur 5 Vaardigheidsgroei van (doelgroep)kleuters op het gebied van taal, 2014-2018 
 

 
 
 
Figuur 6 Vaardigheidsgroei van (doelgroep)kleuters op het gebied van rekenen, 2014-2018 
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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               
2018/2019 in totaal 743 kinderen geobserveerd, waarvan de meesten op VVE intensieflocaties (zie             
figuur 7). Dit zijn er minder dan in de jaren ervoor. Deze afname zou mogelijk verklaard kunnen                 
worden door het feit dat een aantal locaties te kampen hebben gehad met een vermindering van het                 
aantal aanmeldingen van (doelgroep)peuters. Bij de consultatiebureaus vinden bijna geen observaties           
meer plaatst. Vermoedelijk omdat zij zelf meer op taal zijn gaan screenen en/of direct doorverwijzen               
naar specialistische zorg. 
 
Figuur 7 Aantal kinderen geobserveerd op voorschoolse voorzieningen en consultatiebureaus, 2015-2019 

 
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 de combinatie taal/spraak het meest              
voorkomend. Een kind kan meerdere logopedische aandachtspunten hebben. Hierdoor kunnen ze           
meegeteld worden in meerdere categorieën (zie figuur 8). 
 
Figuur 8 Aantal logopedische problemen, 2018/2019  
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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 231 (31%) doorverwezen naar een logopedische praktijk en 36               
kinderen (5%) naar specialistische zorg, zoals Kentalis. Er is vooral minder doorverwezen naar             
specialistische zorg ten opzichte van de voorgaande jaren. 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 9 en 10). 
 
Figuur 9 Aantal verwijzingen naar een logopedische praktijk per deelgebied, 2015/2016 t/m 2018/2019 

 
Figuur 10 Aantal verwijzingen naar specialistische zorg per deelgebied, 2016/2017 t/m 2018/2019 
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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 2018/2019 over het algemeen net zo positief als het schooljaar daarvoor. Bijna                
iedereen (90% of meer) vindt dat de trainer de inhoud goed kan overbrengen, dat de trainer goed                 
aansloot op de praktijk en dat het cursusmateriaal bruikbaar was. Het aantal cursisten dat vond dat                
het geleerde toepasbaar is in de praktijk is afgenomen (van 94% naar 79%). Iets meer cursisten dan                 
in de voorgaande jaren vinden dat ze vooraf goed zijn geïnformeerd (64%), maar dit blijft wel een                 
aandachtspunt.  
 
Figuur 11 Evaluatie trainingen Stichting PAS, 2016/2017 (N=65), 2017/2018 (N=212) en 2018/2019 (N=185) 
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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. 

In 2015 heeft het ITS in opdracht van Stichting PAS een eerste meting uitgevoerd naar de stand van                  
zaken wat betreft de samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers/kleuterleerkrachten          
(professionals) van (voor)scholen in Arnhem. In 2016, 2017 en in 2019 heeft Stichting PAS dit               
onderzoek herhaald. De resultaten van deze metingen zijn waar mogelijk met elkaar vergeleken. De              
gegevens hiervoor zijn verzameld door middel van twee online webenquêtes; één voor de ouders en               
één voor de professionals. In 2019 hebben 469 ouders van 25 verschillende VVE-intensieflocaties en              
OAB-scholen en een aantal VVE-basislocaties deelgenomen aan het onderzoek. Daarnaast hebben           
72 professionals deelgenomen aan het onderzoek. 

7.1 Contact met de (voor)school 
Aan de ouders is gevraagd om het contact en de samenwerking met de (voor)school te beoordelen. In                 
2019 is per item gevraagd of hier altijd/vaak, meestal, soms of nooit sprake van is. In de eerdere                  
metingen liepen deze antwoordcategorieën van helemaal mee eens tot helemaal mee oneens. Ter             
indicatie worden de resultaten van 2019 daarom alleen vergeleken met die van 2017. 

Over het algemeen zijn ouders in 2019 onverminderd positief over het contact met de (voor)school.               
Bijna alle ouders voelen zich (altijd of meestal) welkom (97%), weten (altijd of meestal) waar ze met                 
vragen terecht kunnen (94%) en vinden (altijd of meestal) dat deze vragen serieus worden genomen               
(90%).  

Veel ouders hebben (altijd of meestal) het idee dat de professional hun mening belangrijk vindt (85%),                
weten (altijd of meestal) wat hun kind leert op de (voor)school (79%) en wat er van hen wordt                  
verwacht (81%). Deze uitkomsten liggen iets lager dan in 2017. 

Veel ouders vinden dat er (altijd of meestal) duidelijke afspraken zijn gemaakt over het contact met de                 
(voor)school (85%). Wanneer er contactproblemen ontstaan zoekt een groot deel van de ouders (altijd              
of meestal) zelf naar een oplossing (70%).  

Ongeveer de helft van de ouders krijgt (altijd of meestal) tips om hun kind thuis beter te kunnen helpen                   
(49%). Dit zijn er aanzienlijk minder dan in 2017 (78%). Het aandeel ouders dat (vaak of meestal)                 
wordt uitgenodigd om deel te nemen aan ouderprogramma’s is ten opzichte van 2017 ongeveer gelijk               
gebleven (77% vs. 78% in 2017). Er worden nog steeds weinig ouders doorverwezen naar              
taalactiviteiten (21% vs. 28% in 2017). 
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Figuur 12. Beoordeling contact met VVE-(voor)school door de ouders (2019 =469, 2017 n=422) 

* LOGO 3000/Taalmozaïek
** taalles/VoorleesExpress/Talen in Balans
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7.2 De effecten van samenwerking met de (voor)school 
 
Bijna alle ouders vinden het belang van een goede samenwerking met de (voor)school onverminderd              
belangrijk voor de ontwikkelingskansen en het welbevinden van hun kind. Een ruime meerderheid van              
de ouders vindt dat zij door een samenwerking met de (voor)school een bijdrage levert aan het werk                 
van de professionals. 
 
Lang niet alle ouders ervaren de effecten van een samenwerking tussen hen en de (voor)school. Door                
de samenwerking met de (voor)school heeft een meerderheid meer begrip voor de professional             
(72%). Ruim de helft van de ouders kan hierdoor hun kind thuis beter helpen (56%) en is hun kind                   
thuis meer gaan voorlezen (55%). 
 
Minder ouders zijn door de samenwerking met de (voor)school gaan deelnemen aan een             
ouderprogramma (27% vs. 49% in 2017). Slechts een klein deel van de ouders is door deze                
samenwerking gaan deelnemen aan taalactiviteiten, te weten: Talen in Balans, Woordenwinkeltje, de            
VoorleesExpress of taalles (per activiteit ca. 10% van de ouders). In 2017 nam 30% van de ouders                 
deel aan één of meerdere taalactiviteiten, maar deze waren destijds in de uitvraag nog niet uitgesplitst                
in de hiervoor genoemde activiteiten. 
 
Een groot deel van de ouders vindt dat de samenwerking met de (voor)school ervoor heeft gezorgd                
dat de pm’er of leerkracht hun kind beter kan helpen (69%). Verder vinden veel ouders dat hun kind                  
zich hierdoor prettiger voelt (71%) en dat de ontwikkelkansen van hun kind beter zijn geworden (62%). 
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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 
Het Kuikentje 

  

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  

14

Johannesschool 
Het Mozaïek (Eimer) 
Het Mozaïek (Zwanebloem) 

Malburgen West Klimop De Vrolijke Ark 
 

De Monchyschool 
Pastoor van 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  

 

  

14 Het Mozaïek telt twee voorschoolgroepen bestaande uit peuters en kleuters onder leiding van peuterspeelzaal en basisschool 
(locaties: Mozaïek Eimerssingel en Mozaïek Zwanebloemlaan). 
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Bijlage 2 Verklaring gebruikte termen  
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CSA deelgebied Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek 
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 
E1 taal- en rekentoetsen Eind groep 1 
M2 taal- en rekentoetsen Midden groep 2 
ITS Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen 
M1 taal- en rekentoetsen Midden groep 1 
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 
RKV deelgebied Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg 
S(B)O Speciaal (Basis)Onderwijs 
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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