
Vroegsignalering en Educatie 
 

Jong geleerd beter gedaan 

Het doel van voor- en vroegschoolse educatie (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. Een goede start voor ieder kind. Voor het programma ‘Vroegsignalering 

en Educatie’ zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

• Bereik van doelgroepkinderen vergroten. 

• Meer kinderen een passend aanbod op de VVE-locatie. 

• Hogere opbrengsten door hogere kwaliteit van VVE. 

 

Bereik van doelgroepkinderen hoger                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                   

Om taal- en/ of ontwikkelingsachterstanden vroeg te signaleren en tegen te gaan, is het op de eerste plaats van 

groot belang dat de kinderen gezien worden. Dat kinderen naar een opvangvoorziening gaan waar ze 

deskundige begeleiding krijgen en waar ontwikkelingskansen worden bevorderd. De gemeente Arnhem heeft 

daartoe ‘het ontwikkelrecht voor peuters van 2 -4 jaar’ vastgesteld. 

Doelgroepkinderen in Arnhem zijn kinderen van 2 tot 6 jaar met een VVE indicatie (een indicatie die aanduidt 

dat er sprake is van risico op onderwijsachterstand). Het consultatiebureau geeft de indicatie op grond van een 

aantal criteria van de sociaal-economische achtergrond (de thuissituatie) van het kind, waarvan bekend is dat 

deze optimale ontwikkelings- en/of onderwijskansen belemmeren.  

De logopedisten van Stichting PAS ondersteunen de consultatiebureaus bij het vaststellen van de 

taalontwikkelingsachterstanden en ondersteunen de pedagogisch medewerkers op de locaties bij het 

signaleren en aanpakken daarvan. 

Het bereik van doelgroepkinderen in Arnhem wordt jaarlijks weergegeven in de ‘monitor Kansengelijkheid’.  

In 2020/2021 zijn er 3.070 peuters in Arnhem, waarvan ruim 50% (1.642) een VVE-locatie bezoekt. Van de 488 

doelgroeppeuters in Arnhem bezoekt 86% (501) een VVE-locatie. Dit aandeel is een daling ten opzichte van een 

jaar eerder (92%).    

De coronasluitingen en de coronamaatregelen zijn van invloed geweest op het bereik. Ouders wachten soms 

met aanmelden van hun kind, waardoor de instroom lager is. Sommige ouders hebben last van angst om hun 

kind te brengen. De pedagogisch medewerkers besteden hier veel aandacht aan. De consultatiebureaus, die de 

indicatie afgeven, zien ouders minder op het bureau en er vinden minder huisbezoeken plaats, wat het proces 

van indicatie, verwijzing, aanmelding en plaatsing belemmert. In het najaar van 2020 is er extra inspanning 

verricht door consultatiebureaus en pedagogisch medewerkers om ouders te informeren en te bereiken. Dit 

heeft effect gehad op een toename van het bereik.  

Doordat een groot aantal locaties geopend waren tijdens de coronasluitingen, hebben veel doelgroepkinderen 

gebruik kunnen maken van de noodopvang. 

Om de toeleiding naar VVE-voorzieningen en de rol van de ouders binnen VVE te versterken is een pilot 

ontwikkeld met de VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) en de gemeente. In deze pilot 

‘de VVE-afspraak’ worden al in de toeleiding met ouders afspraken gemaakt aan welke activiteiten zij gaan 

deelnemen. Deze afspraak van wederkerigheid wordt, na de evaluatie, vanaf november 2021 breed ingevoerd. 



Met het Educatief Partnerschap ondersteunt Stichting PAS de locaties om zoveel mogelijk ouders te bereiken 

met de ouderprogramma’s. 

 

Bereik doelgroeppeuters VVE-locaties, 2017/2018 t/m 2020/2021 

 

De gegevens van de kleuters worden nog verwerkt in de monitor kansengelijkheid. 

 

 

Meer kinderen een passend aanbod op de VVE-locatie 

Kansengelijkheid en inclusie, daar draait het om bij passende kinderopvang in Arnhem. Passende kinderopvang 

richt zich op alle VVE-locaties in Arnhem. Alle kinderen zijn welkom en hebben recht op een aanbod en 

begeleiding die past bij hun ontwikkelingsbehoeften. Bij de implementatie zijn de volgende partijen betrokken: 

• Gemeente Arnhem 

• Stichting PAS 

• Kinderopvangorganisaties SPA, Skar, Partou en Twins  

• Sociaal Wijkteam 

• Jeugdgezondheidszorg 

• Zorgaanbieders Kentalis, Entrea Lindenhout en Driestroom 

 

De gezamenlijk gedragen missie luidt als volgt: 

 

 

  

“Alle kinderen in Arnhem kunnen binnen de kinderopvang in hun eigen leefomgeving de professionele 

ondersteuning en begeleiding krijgen die zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, in 

intensieve samenwerking met ouders en in doorgaande lijn met het onderwijs.” 



Hogere opbrengsten door hogere kwaliteit van VVE 

In 2020-2021 volgden de coaches Passende Kinderopvang een intensieve VVE training en deze hebben zij met 

goed gevolg afgerond. Deze VVE-training is gericht op het coachen van medewerkers in de uitvoering van de 

VVE-aanpak ‘Actief Betrokken’.                                                                                                                                             

De logopedisten ondersteunen de pedagogisch medewerkers bij een passend taalstimuleringsaanbod voor het 

kind.                                                                                                                                                                                          

Met de ouderprogramma’s organiseert Stichting PAS een passend aanbod voor ouders, afgestemd op de 

behoeften en mogelijkheden van de ouders. 

                                                                                                                                                                                      

Audits 

De nulmeting naar de kwaliteit van uitvoering op de VVE-locaties is, met enige vertraging door corona, in 2021 

afgerond. De resultaten van de audits hebben op alle niveaus en bij alle betrokkenen (locaties, organisaties, 

Stichting PAS en gemeente Arnhem) veel inzichten opgeleverd. Met de organisaties en gemeente zijn 

gesprekken gevoerd over de resultaten en de opbrengsten van de audits. Deze vormen het fundament van het 

stedelijk beleid en de actieagenda ‘Kansengelijkheid en Inclusie 2021-2024’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



De belangrijkste conclusies samengevat: 

Focus van zorg verleggen naar educatieve kwaliteit; de educatieve kwaliteit versterken: deze kan een 

verbeterslag opleveren. 

 

Aandacht voor inhoudelijke thema’s: 

• Doelgericht en opbrengstgericht werken. 

• Zicht op ontwikkeling. Het kindvolgsysteem beter benutten/meer samenhang tussen zicht op 

ontwikkeling, ontwikkelingsresultaten en kwaliteitszorg. 

• Samenwerking met ouders. Het versterken van ouderbetrokkenheid thuis. 

• Versterken van samenwerking van scholen in de doorgaande educatieve lijn. 

• Professionalisering van stedelijke invalshoek naar werken op maat. Gezamenlijke scholing, de 

stedelijke expertise en begeleiding richten op het ondersteunen van de lerende organisatie. 

• Kwaliteitszorg en cyclisch werken. 

• Excelleren in een leergemeenschap, inrichten van proeftuinen en/of een onderzoekswerkplaats. 

 

 

Auditkader VVE Arnhem  

Per domein zijn er kernvragen geformuleerd: 

• Aanbod: Bereikt het aanbod de peuters voor op de basisschool? Op welke wijze? 

• Zicht op ontwikkeling: Volgt de VVE-locatie de ontwikkeling van de peuters, zodat zij een 

ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen? 

• Pedagogisch-educatief handelen: Stelt het pedagogisch-educatief handelen van de pedagogisch 

medewerkers, de peuters en kleuters in staat tot spelend leren en ontwikkelen? 

• (Extra) ondersteuning: Ontvangen de peuters die dat nodig hebben extra aanbod, ondersteuning en 

begeleiding? 

• Samenwerking met ouders: Werkt de VVE-locatie samen met ouders en begeleidt het ouders bij de 

ondersteuning van het kind thuis? 

• Doorgaande lijn: Werkt de VVE-locatie samen met de school / scholen aan een doorgaande lijn?  

• Ontwikkelingsresultaten: Behaalt de VVE-locatie de gestelde doelen op de domeinen taal, rekenen, 

sociale competenties en motorische vaardigheden?    

• Kwaliteitszorg: Wordt de realisatie van de doelen regelmatig en systematisch geëvalueerd en op basis 

daarvan het aanbod aangepast? 

 

 

 
 

 

 

  



Professionalisering  

Een belangrijke factor voor de kwaliteit van uitvoering is de kwaliteit van de VVE-professional. Stichting PAS 

biedt een rijk en voortdurend professionaliseringsprogramma, 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; 

● hoge verwachtingen; 

● ouderbetrokkenheid. 

 

Stichting PAS heeft diverse trainingen georganiseerd voor deze professionals. Veel trainingen hebben dit jaar 

online plaatsgevonden. We hebben tientallen certificaten mogen uitreiken. 

Hier een overzicht van het aanbod in 2020/2021: 

● Introductietraining VVE Arnhem voor invalkrachten. Een training voor invalkrachten op voorschoolse 

locaties die geen VVE-opleiding hebben. 

● VVE Actief Betrokken Basis voor pedagogisch medewerkers: Actief Betrokken is een basistraining 

gericht op het professionaliseren en certificeren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 

1/2 in het kader van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

● Actief Betrokken PO: Actief Betrokken PO is een basistraining voor leerkrachten groep 1/2, in het 

kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De voorschoolse locaties werken ook volgens ‘Actief 

Betrokken’. Zo ontstaat er met deze training een mooie doorgaande lijn van peuter naar kleuter. 

● VVE training voor coaches Passende Kinderopvang: Een training voor de coaches Passende 

Kinderopvang, zodat ook de coaches weten wat de training ‘Actief Betrokken’ inhoudt en zij de 

doorgaande lijn mede kunnen borgen. 

● Taaltraining voor pedagogisch medewerkers: Een training zodat zij kunnen voldoen aan de taaleis 

VVE.  

● Diverse bijeenkomsten ‘Werken met het Ontwikkelingsvolgmodel en de overstap van OVM naar 

Edumaps’: Deze bijeenkomsten zijn gegeven op een aantal scholen, voor pedagogisch medewerkers 

en voor coaches Passende Kinderopvang. 

● Trainingen ‘Met Woorden in de Weer / Logo 3000’ en ‘Invoering Logo Schooltaal’: LOGO 3000 is een 

slimme en goed onderbouwde aanpak voor de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van 

hun taalontwikkeling. In de trainingen leren de professionals hoe ze hun aandacht richten op een goed 

functioneel taalaanbod, waarbij de woorden glashelder en spelenderwijs aan de orde komen. 

● Verder enkele maattrajecten: doorgaande lijn, observeren en aanbod plannen, spelen in hoeken en 

meertaligheid. 

 

  



Resultaten 

Hier een aantal quotes van pedagogisch medewerkers en leerkrachten die uit de evaluaties van Stichting PAS 

naar voren zijn gekomen:  

‘Een heel goede cursus voor leerkrachten en veel eyeopeners over hoe je dingen kunt aanpakken.’  

‘Inhoudelijk een goede cursus, ik heb veel geleerd.’  

‘We werken thematisch, dus een mooie aanvulling en mooie ideeën om direct in de praktijk te gebruiken.’ 

‘De cursus is heel toepasselijk en toepasbaar voor VVE-kinderen.’ 

 

OAB-plannen en VVE  

Er zijn in Arnhem 21 OAB-scholen die ook VVE aanbieden. In hun OAB-plannen besteden deze scholen 

aandacht aan VVE. Stichting PAS doet een kwaliteitstoets op deze plannen. Voor VVE kijkt Stichting PAS 

specifiek naar de VVE-aanpak. Stichting PAS ondersteunt de scholen in de doorgaande lijn en in de 

samenwerking met ouders. Inmiddels is de VVE-indicatie van leerlingen ook inzichtelijk via Esis 

(leerlingadministratie- en leerlingzorgprogramma) en kunnen de leeropbrengsten gevolgd worden (monitor).  

Verder zijn er op diverse scholen taalspelgroepen aangeboden aan kleuters van groep 2. Op een creatieve wijze 

gaan deze kinderen na schooltijd met de woorden van de week in de weer. 

 

VVE Handreiking 

Nieuw op de website van Stichting PAS is de ‘VVE Handreiking’. Hierin staat alle informatie over VVE in Arnhem. 

De Handreiking is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden. Op elk van deze thema’s bevelen we richtlijnen 

aan voor de voorschool en de vroegschoolse educatie. Daarnaast bieden we suggesties en verbeterpunten voor 

de doorgaande lijn. De ‘VVE Handreiking’ helpt managers en professionals bij de uitvoering van VVE en het 

realiseren van de in Arnhem vereiste kwaliteit. 

In Arnhem zijn de ambities hoog wat betreft het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs. Dit vertaalt 

zich in de volgende speerpunten: 

● Vroeg beginnen: vanaf 2 jaar een gerichte aanpak voorschoolse educatie. 

● Alle doelgroepkinderen bereiken met een breed VVE-aanbod van hoge kwaliteit. 

● Goed opgeleide en gekwalificeerde VVE-professionals in voor- en vroegschool. 

● Ouders doen mee. 

● Samenwerking stimuleren waar het de kansengelijkheid bevordert. 

 

Zomerschool VVE 

Na enkele pilotjaren waar de Zomerschool VVE gegroeid is in kwaliteit en kwantiteit, is het zomeraanbod voor 

peuters dit jaar uitgevoerd op basis van het reguliere VVE-aanbod door de organisaties. Hiermee is een 

structureel zomeraanbod, waarbij het educatieve programma doorloopt in de zomerperiode, geborgd. 

Vanuit Stichting PAS worden de locaties ondersteund met inspiratie, praktische tips en een zomeraanbod in het 

kader van ondersteuning van ouders bij de taal- en ontwikkelingsstimulering van het kind. 

 

  



Toekomstige ontwikkelingen  

 

➢ Implementatie Stedelijk beleid Kansengelijkheid en Inclusie. 

➢ Actie-verbeterplan en kwaliteitsborging naar aanleiding van auditresultaten.  

➢ Herijking professionaliseringsprogramma ten behoeve van scholingsplannen voorschoolse partners, 

OAB-plannen PO en leeracademie PO. Daarbij afstemming en samenwerking zoeken met het ROC en 

de Hogeschool Arnhem en Nijmegen Pabo en Pedagogiek. 

➢ Resultaatafspraken: de resultaten van VVE worden in beeld gebracht aan de hand van de toetsen taal 

en rekenen CITO Midden groep 3 en CITO Eind groep 3. 

➢ Prestatie-indicatoren van de verschillende programmaonderdelen stroomlijnen en in beeld brengen 

in monitor Kansengelijkheid. 

➢ Stimulans geven aan samenwerking en bevorderen taalrijke thuisomgeving met ouders in het project 

‘Samen voor Taal’.  

➢ Versterken en verbeteren procedure van indicatie en toeleiding in samenwerking met de 

jeugdgezondheidszorg, waaronder een pilot huisbezoeken in de Geitenkamp. 

➢ Verbinding leggen met programma’s CLC Arnhem PO. 

➢ Stimulans bieden aan ‘VVE DigiTaal’ / digitale geletterdheid in samenwerking met het programma 

‘Leren met ICT’. 

➢ Mogelijkheden voor vervolg zomeraanbod voor kleuters onderzoeken, uitbreiden en ontwikkelen. 

 

 

 

  



 


