
  

Begrippenlijst

VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie

Doelgroep: peuters en kleuters met een 
ontwikkelingsachterstand 

Goede start op de basisschool (groep 3)

 



  

begrippenlijst

Voorschoolse educatie voor peuter van 2 tot 4 jaar. 
De gemeente is verantwoordelijk, wettelijke taak.

Vroegschoolse educatie voor kinderen groep 1 en 2 
van basisschool. Basisscholen zijn verantwoordelijk

VVE kan aangeboden worden door 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven



  

begrippenlijst

VVE programma 
● voldoet aan eisen NJI
● Programma stimuleert de totale ontwikkeling van het 

kind  (taal, rekenen, motoriek en sociaal emotioneel)
● Minimaal 10 uur voorschoolse educatie, in Neerijnen 

drie dagdelen per week gedurende de schoolweken
● Pedagogische medewerkers gecertificeerd zijn 
● ouderbetrokkenheid



  

begrippenlijst

● 2010 Wet OKE: wet Ontwikkelingskansen door 
Kwaliteit en Educatie

● Gemeente regie, realisatie van een dekkend 
voorschools aanbod, onderdeel van OAB

● OAB: Onderwijs Achterstanden Beleid



  

Wat betekent de wettelijke taak

● Organiseren voorschoolse educatie aanbod
● Voldoende kindplaatsen
● Doelgroepkinderen na verwijzing ook toe leidt 

naar VVE
● Regie voeren, ketensamenwerking en 

verantwoordelijkheid voor uitvoering op de 
voorschool.



  

Doorgaande leerlijn

● Definiëren van de doelgroep
● Het zorgdragen doorlopende (leer) lijn van 

voorschoolse naar vroegschoolse educatie.
● Het behalen van resultaten bij vroegschoolse 

educatie
● In groep 1 en 2 leerlingen op vroegschool les 

volgens methode kinderplein (gecertificeerd 
VVE programma volgens NJI)



  

Inspectie van het onderwijs

● Visie wet OKE 2011 -2014, breder en beter aanbod voorschoolse 
educatie.

● Aandachtspunten zijn o.a.: bereik, toeleiding, ouders, coördinatie
● Concrete invulling van VVE beleid in beleidsstuk jong geleerd 

is..... oud gedaan. 
● Concept is besproken met ketenpartners in mei, aanbevelingen 

zijn verwerkt. Na vaststelling door college met schoolbesturen in 
november het LEA overleg

● De drie schoolbesturen onderschrijven de visie en willen er mee 
aan de slag.



  

Doelgroepen bereik

● Kinderen met volgens de rijksnorm een leerlinggewicht van 0,3;

● kinderen met volgens de rijksnorm een leerlinggewicht van 1,2;

● kinderen zonder leerlinggewicht waarbij thuis voornamelijk dialect of 
een andere taal dan het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) 
wordt gesproken in combinatie met een onvoldoende 
stimulerende(taal)omgeving;

● kinderen zonder leerlinggewicht waarbij aan de hand van het Van 
Wiechen Ontwikkelingsonderzoek een kans op een 
ontwikkelingsachterstand is geconstateerd, op een voor meerdere 
gebieden in combinatie met een onvoldoende 
stimulerende(taal)omgeving



  

Vve bereik

● Hoeveel gewichtenleerlingen gemeente Neerijnen 
volgens DUO                        46

● Wettelijk verplicht minimum te scheppen 
kindplaatsen (75% van 46)    34

● Aantal beschikbare plaatsen  35
● 1 locatie Dribbel in Waardenburg
● 2e locatie peuterspeelzaal Haaften vanaf 1 januari 

2017



  

Ouderbetrokkenheid

● VVE wordt georganiseerd door verschillende partijen: zowel de gemeente, het 
consultatiebureau, de bibliotheek, scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang

● Een van de ouders brengt en haalt zelf het kind.

● Deelnemen ouder activiteiten

● Ouder belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, en een stimulerende (taal) 
omgeving, netwerk rondom het gezin

● Logopedist screent op spraak/ taalontwikkeling

● In het kader van Passend Onderwijs wettelijk verplicht voorschool en ouder(s) de 
toekomstige basisschool zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de 
ontwikkeling van het kind, middels overdrachtsformulier, en de “warme”overdracht

● Bij zorgen over ontwikkeling, gedrag, opvoeding vindt in overleg verwijzing naar 
het sociaal team plaats.



  

Resultaatafspraken, monitoring en 
evaluatie

● Convenant met alle ketenpartners, na 
vaststelling door de gemeenteraad

● Afspraken vastleggen over ambities en doelen
● Evaluatiemomenten, per kwartaal en jaarlijks
● GGD inspectie van voorscholen
● Inspectie van het onderwijs
● Jaarlijkse evaluatie naar gemeenteraad
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