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Korte	  historie	  van	  VVE	  	  
De	  periode	  tot	  1994:	  voorbereiding	  van	  het	  VVE-‐beleid	  
VVE	  is	  diep	  geworteld	  in	  het	  achterstandenbeleid.	  In	  de	  tachtiger	  jaren	  was	  er	  voor	  de	  
allochtone	  jongeren	  het	  onderwijs	  in	  eigen	  taal	  en	  cultuur	  (oetc).	  Uitgangspunt	  was	  dat	  de	  
leerlingen	  een	  band	  konden	  houden	  met	  het	  land	  van	  herkomst	  en	  zich	  konden	  
voorbereiden	  op	  een	  terugkeer	  naar	  hun	  moederland.	  De	  Wetenschappelijke	  Raad	  voor	  het	  
Regeringsbeleid	  stelde	  in	  een	  advies	  over	  het	  allochtonenbeleid	  vast	  dat	  van	  een	  terugkeer	  
van	  de	  gezinnen	  van	  deze	  leerlingen	  nauwelijks	  sprake	  was.	  In	  vervolg	  hierop	  kwam	  de	  
Commissie	  Van	  Kemenade	  in	  1992	  met	  het	  rapport	  Ceders	  in	  de	  tuin;	  naar	  een	  nieuwe	  opzet	  
van	  het	  onderwijsbeleid	  voor	  allochtone	  leerlingen.	  Daarin	  werd	  gepleit	  voor	  het	  streven	  
naar	  integratie	  en	  participatie	  van	  de	  allochtone	  leerlingen	  in	  de	  Nederlandse	  samenleving	  in	  
plaats	  van	  het	  streven	  naar	  terugkeer	  naar	  het	  land	  van	  herkomst.	  In	  dat	  rapport	  werd	  voor	  
het	  eerst	  gepleit	  voor	  voorschoolse	  activiteiten.	  
Het	  werk	  van	  de	  Commissie	  Van	  Kemenade	  werd	  voortgezet	  door	  de	  Commissie	  Meijnen,	  de	  
commissie	  voor	  (voor)schoolse	  educatie.	  Die	  bracht	  in	  1994	  een	  rapport	  uit	  met	  daarin	  het	  
voorstel	  om	  te	  komen	  tot	  een	  beleid	  van	  voorschoolse	  educatie	  in	  de	  peuterspeelzalen	  dat	  
zou	  moeten	  doorlopen	  in	  de	  eerste	  twee	  leerjaren	  van	  het	  basisonderwijs.	  Dit	  beleid	  zou	  
deel	  moeten	  uitmaken	  van	  het	  onderwijsachterstandenbeleid.	  De	  commissie	  vond	  dat	  het	  
beleid	  niet	  alleen	  voor	  allochtone	  jongeren	  zou	  moeten	  gelden	  maar	  ook	  voor	  autochtone	  
leerlingen	  met	  onderwijsachterstanden.	  De	  commissie	  Meijnen	  kwam	  met	  twee	  voorstellen	  
voor	  programma´s	  om	  in	  een	  experimentele	  fase	  te	  ontwikkelen,	  uit	  te	  testen	  en	  te	  
evalueren.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  de	  latere	  programma´s	  Kaleidoscoop	  en	  Piramide.	  	  	  
Al	  deze	  commissies	  handelden	  vanuit	  de	  gedachte	  dat	  er	  beleid	  moest	  worden	  ontwikkeld,	  
dat	  een	  zo	  effectief	  mogelijke	  bijdrage	  zou	  leveren	  aan	  het	  bestrijden	  en	  voorkomen	  van	  
onderwijsachterstanden.	  Het	  was	  een	  centrumgericht	  beleid	  waarvan	  meer	  verwacht	  werd	  
dan	  van	  het	  gezinsgerichte	  beleid	  van	  de	  jaren	  80	  in	  de	  vorm	  van	  de	  OPSTAP-‐programma´s.	  
	  
De	  experimentele	  fase	  van	  ontwikkeling	  van	  het	  VVE-‐beleid:	  1995-‐2000	  
Tussen	  1995	  en	  1999	  is	  er	  een	  experimentele	  periode	  geweest	  waarin	  deze	  beide	  
programma-‐voorstellen	  op	  een	  aantal	  praktijklocaties	  zijn	  ingevoerd.	  Tegelijkertijd	  was	  er	  
een	  begeleidend	  onderzoek	  naar	  de	  wijze	  van	  invoering	  en	  naar	  de	  effectiviteit	  van	  deze	  
programma’s.	  
Bij	  de	  implementatie	  bleek,	  dat	  de	  programma’s	  door	  de	  praktijk	  als	  een	  positieve	  inbreng	  
werden	  beschouwd.	  Men	  ondervond	  steun	  aan	  de	  programma’s	  om	  het	  aanbod	  voor	  
peuters	  in	  de	  peuterspeelzalen	  en	  voor	  de	  leerlingen	  in	  groep	  1-‐2	  vorm	  te	  geven.	  De	  
programma’s	  boden	  veel	  inhouden	  en	  tips.	  Bij	  het	  effectonderzoek	  kwam	  naar	  voren,	  dat	  de	  
beide	  programma’s	  op	  cognitieve	  en	  taalontwikkeling	  tot	  duidelijke	  effecten	  leidde.	  
	  
De	  invoering	  op	  grotere	  schaal	  vanaf	  2000	  
De	  commissie	  VVE	  die	  de	  experimentele	  fase	  begeleidde	  kwam	  in	  het	  voorjaar	  van	  2000	  met	  
de	  uitkomsten	  van	  de	  experimentele	  fase	  en	  met	  voorstellen	  om	  tot	  bredere	  invoering	  over	  
te	  gaan	  omdat	  de	  resultaten	  van	  de	  experimenten	  gunstig	  waren	  (Schonewille,	  Kloprogge,	  
en	  Van	  der	  Leij,	  2000).	  	  
Het	  toeval	  wilde	  dat	  in	  het	  jaar	  2000	  de	  overheid	  kampte	  met	  een	  begrotingsoverschot.	  Dat	  
maakte	  de	  weg	  vrij	  voor	  een	  aantal	  specifieke	  regelingen	  (april	  en	  oktober	  2000	  en	  juli	  2001)	  
waarbij	  aan	  gemeenten	  gelden	  ter	  beschikking	  werd	  gesteld	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  
lokaal	  VVE-‐beleid.	  Hierdoor	  is	  er	  op	  grote	  schaal	  door	  gemeenten	  geïnvesteerd	  in	  
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peuterspeelzalen	  en	  basisscholen	  om	  bij	  die	  instellingen	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  voor-‐	  en	  
vroegschoolse	  educatie	  voor	  peuters	  in	  de	  peuterspeelzalen	  en	  voor	  leerlingen	  in	  de	  
groepen	  1-‐2	  van	  het	  basisonderwijs.	  De	  gemeenten	  hadden	  hierbij	  een	  plannings-‐	  en	  
verdeelfunctie.	  
Vanaf	  2002	  is	  het	  VVE-‐beleid	  ondergebracht	  in	  het	  Gemeentelijk	  
Onderwijsachterstandenbeleid	  (GOA-‐beleid)	  dat	  al	  van	  1998	  van	  kracht	  was	  en	  dat	  in	  de	  
periode	  2002-‐2006	  dus	  ook	  het	  VVE-‐beleid	  omvatte.	  Bij	  het	  GOA-‐beleid	  was	  de	  gemeente	  
ook	  verantwoordelijk	  voor	  de	  activiteiten	  van	  de	  deelnemende	  scholen	  
	  
De	  periode	  2006-‐2010:	  VVE	  voor	  en	  na	  de	  OKE-‐wet	  
Ook	  na	  2006	  werd	  het	  VVE-‐beleid	  voortgezet,	  maar	  vanaf	  dat	  jaar	  werden	  de	  gelden	  en	  
verantwoordelijkheden	  verdeeld	  tussen	  de	  gemeente	  (geld	  en	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  
voorschoolse	  fase	  tot	  vier	  jaar)	  en	  de	  schoolbesturen	  (geld	  en	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  
vroegschoolse	  fase	  vanaf	  vier	  jaar).	  Deze	  verandering	  wordt	  vaak	  omschreven	  als	  ´de	  knip´,	  
namelijk	  de	  knip	  tussen	  de	  voorschoolse	  en	  de	  vroegschoolse	  fase	  die	  nadelig	  uitwerkte	  op	  
de	  doorgaande	  lijn	  tussen	  voorschoolse	  en	  vroegschoolse	  fase.	  Aan	  het	  eind	  van	  de	  
volgende	  paragraaf	  wordt	  hierop	  teruggekomen.	  	  
De	  periode	  van	  2006	  tot	  2010	  werd	  gekenmerkt	  door	  een	  actieve	  ontwikkeling	  van	  het	  VVE-‐
beleid	  Het	  Rijk	  sloot	  onder	  andere	  akkoorden	  met	  de	  VNG	  over	  de	  taken	  die	  gemeenten	  in	  
het	  kader	  van	  VVE-‐beleid	  op	  zich	  zouden	  nemen,	  zoals	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  
voorschoolse	  fase.	  Zo	  kreeg	  de	  gemeente	  de	  taak	  om	  voor	  doelgroepkinderen	  in	  de	  
voorschoolse	  fase	  een	  bepaald	  aantal	  VVE-‐kindplaatsen	  te	  scheppen,	  zodat	  het	  verzorgen	  
van	  voorschoolse	  educatie	  voor	  de	  doelgroeppeuters	  mogelijk	  zou	  zijn.	  Een	  tweede	  kenmerk	  
van	  het	  VVE-‐beleid	  van	  deze	  periode	  is	  het	  in	  beeld	  brengen	  van	  de	  kinderopvang.	  Centraal	  
kwam	  te	  staan	  het	  streven	  om	  het	  peuterspeelzaalwerk	  en	  de	  kinderopvang	  naar	  elkaar	  toe	  
te	  brengen,	  te	  harmoniseren.	  	  
Met	  de	  invoering	  van	  de	  Wet	  Onderwijskansen	  en	  Educatie	  (OKE-‐wet)	  van	  juli	  2010	  is	  die	  
harmonisatie	  juridisch	  een	  feit:	  peuterspeelzaalwerk	  en	  kinderopvang	  zijn	  in	  één	  wet	  
ondergebracht.	  Voor	  VVE	  werden	  met	  de	  OKE-‐wet	  een	  aantal	  basisvoorwaarden	  van	  kracht	  
voor	  de	  vormgeving	  van	  VVE	  in	  peuterspeelzaalwerk	  en	  in	  kinderopvang.	  Hier	  wordt	  in	  het	  
vervolg	  nog	  op	  teruggekomen.	  VVE	  blijft	  na	  de	  OKE-‐wet	  in	  het	  teken	  staan	  van	  de	  
achterstandsbestrijding.	  Er	  wordt	  net	  als	  voorheen	  gestreefd	  naar	  maximaal	  bereik	  van	  de	  
doelgroepkinderen	  met	  VVE.	  
De	  inhoud	  van	  VVE	  is	  met	  het	  in	  werking	  treden	  van	  de	  OKE-‐wet	  niet	  veranderd.	  Ook	  is	  het	  
niet	  zo,	  dat	  er	  pas	  met	  ingang	  van	  de	  OKE-‐wet	  gekozen	  is	  voor	  een	  brede	  ontwikkeling	  van	  
het	  kind.	  Integendeel.	  Bij	  de	  programma’s	  Kaleidoscoop	  en	  Piramide	  was	  al	  sprake	  van	  
ontwikkeling	  van	  kinderen	  op	  een	  groot	  aantal	  ontwikkelingsdomeinen,	  die	  in	  deze	  VVE-‐
programma’s	  werden	  benoemd	  (en	  wat	  overigens	  ook	  een	  reden	  was	  voor	  de	  Commissie	  
Meijnen	  om	  deze	  twee	  programma’s	  in	  1994	  voor	  te	  stellen	  om	  een	  VVE-‐beleid	  mee	  te	  
ontwikkelen!).	  In	  de	  periode	  na	  de	  OKE-‐wet	  is	  het	  aanbod	  van	  VVE-‐programma’s	  naast	  
Kaleidoscoop	  en	  Piramide	  aanzienlijk	  verruimd	  in	  vergelijking	  met	  de	  situatie	  in	  2000:	  er	  is	  
daardoor	  meer	  keuzevrijheid.	  
	  
VVE-‐programma’s	  
Kaleidoscoop	  en	  Piramide	  -‐	  Het	  VVE-‐beleid	  begon	  in	  1995	  met	  de	  experimentele	  
ontwikkeling	  van	  de	  programma’s	  Piramide	  en	  Kaleidoscoop.	  Piramide	  werd	  ontwikkeld	  en	  
ingevoerd	  door	  het	  Cito	  in	  Arnhem.	  Kaleidoscoop	  kwam	  vanuit	  het	  instituut	  van	  Averroès	  in	  
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Amsterdam.	  Ontwikkeling	  en	  invoering	  van	  de	  beide	  programma’s	  gingen	  hand	  in	  hand.	  De	  
leidsters	  van	  de	  peuterspeelzalen	  en	  de	  leerkrachten	  van	  de	  basisscholen	  werden	  geschoold	  
en	  geïnstrueerd	  in	  de	  manier	  waarop	  ze	  te	  werk	  moesten	  gaan.	  Het	  Cito	  en	  Averroès	  
vroegen	  door	  middel	  van	  vragenlijsten	  hoe	  de	  invoering	  verliep	  en	  wat	  wel	  en	  wat	  niet	  goed	  
uitvoerbaar	  was.	  Die	  informatie	  leidde	  tot	  terugkoppeling	  voor	  de	  ontwikkelaars.	  
Startblokken/Basisontwikkeling	  -‐	  Tegelijk	  met	  de	  voorbereiding	  van	  de	  invoering	  van	  VVE	  op	  
grotere	  schaal	  vanaf	  2000	  binnen	  het	  VNG-‐project	  Lokaal	  Jeugdbeleid	  werd	  door	  de	  toen	  
landelijk	  voor	  OCW	  opererende	  Makelaar	  VVE	  een	  derde	  partij	  geïntroduceerd.	  Dat	  was	  het	  
APS	  (Algemeen	  Pedagogisch	  Studiecentrum	  	  in	  Utrecht,	  later	  de	  organisatie	  De	  Activiteit	  in	  
Alkmaar)	  met	  het	  programma	  Startblokken.	  Dat	  programma	  hoort	  bij	  het	  programma	  
Basisontwikkeling	  dat	  het	  APS	  al	  op	  grote	  schaal	  in	  den	  lande	  verspreid	  had	  bij	  grote	  
aantallen	  basisscholen.	  
	  
Dus	  waren	  er	  in	  2000-‐2001	  drie	  programma’s:	  Kaleidoscoop,	  Piramide	  en	  Startblokken	  /	  
Basisontwikkeling.	  Daar	  is	  het	  niet	  bij	  gebleven:	  in	  de	  jaren	  daarna	  verschenen	  nog	  meer	  
voorstellen	  voor	  VVE-‐programma’s.	  	  
	  
Ko-‐Totaal	  -‐	  Het	  CED	  in	  Rotterdam	  ontwikkelde	  voor	  de	  eerste	  twee	  leerjaren	  van	  het	  
basisonderwijs	  het	  programma	  Ik	  en	  Ko.	  Toen	  dat	  op	  een	  aantal	  plaatsen	  als	  VVE-‐
programma	  werd	  gekozen	  deed	  zich	  de	  noodzaak	  voor,	  dat	  er	  ook	  een	  voorschoolse	  
component	  moest	  worden	  ontwikkeld.	  Dat	  leidde	  tot	  de	  ontwikkeling	  door	  het	  CED	  van	  het	  
programma	  Puk	  en	  Ko.	  Dat	  is	  recentelijk	  gevolgd	  door	  het	  programma	  Uk	  en	  Puk,	  dat	  in	  
dezelfde	  lijn	  als	  Ik	  en	  Ko	  en	  Puk	  en	  Ko	  werd	  ontwikkeld	  voor	  de	  kinderopvang.	  Deze	  drie	  
programma’s	  worden	  nu	  overkoepeld	  met	  de	  naam	  Ko-‐Totaal.	  
	  
Boekenpret	  en	  Boekenbas	  -‐	  Intussen	  waren	  er	  ook	  twee	  programma’s	  beschikbaar,	  die	  
vooral	  op	  lezen	  en	  voorlezen	  waren	  gericht,	  namelijk	  Boekenpret	  en	  Boekenbas/Doe	  meer	  
met	  Bas.	  	  
	  
Speelplezier	  -‐	  De	  ontwikkelingen	  stonden	  echter	  ook	  hiermee	  niet	  stil:	  zo	  werd	  in	  Zuid-‐
Limburg	  door	  de	  toenmalige	  onderwijsbegeleidingsdienst	  Consent	  in	  de	  periode	  2000-‐2007	  
het	  programma	  Speelplezier	  ontwikkeld,	  evenals	  bij	  Piramide,	  Kaleidoscoop	  en	  Startblokken,	  
in	  interactie	  met	  de	  praktijklocaties.	  
	  
Sporen	  -‐	  Reeds	  in	  de	  loop	  van	  de	  experimentele	  periode	  van	  VVE	  van	  1995-‐1999	  werd	  er	  
aandacht	  gevraagd	  voor	  de	  wijze	  waarop	  in	  Reggio	  Emilia	  in	  Italië	  VVE	  werd	  benaderd.	  De	  
Stichting	  Pedagogiek	  Ontwikkeling	  Reggio	  Emilia	  Nederland,	  afgekort	  SPOREN,	  heeft	  deze	  
werkwijze	  voor	  Nederland	  ontwikkeld	  tot	  het	  programma	  Sporen.	  
	  
Ben	  ik	  in	  Beeld	  -‐	  Van	  meer	  recente	  tijd	  stamt	  de	  ontwikkeling	  door	  Stichting	  De	  Meeuw	  in	  
Rotterdam	  van	  het	  programma	  	  Ben	  ik	  in	  Beeld.	  
	  
Al	  deze	  programma´s	  zijn	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  voorgelegd	  aan	  een	  centraal	  instituut	  om	  ze	  
te	  toetsen	  aan	  een	  aantal	  criteria	  om	  te	  bepalen	  of	  het	  om	  adequate,	  toelaatbare	  en	  
effectieve	  programma´s	  gaat	  die	  de	  naam	  VVE-‐programma	  mogen	  hanteren	  en	  waar	  het	  
VVE	  beleid	  effectief	  mee	  aan	  de	  slag	  kan	  gaan	  om	  achterstanden	  te	  bestrijden.	  Bij	  het	  
Nederlands	  Jeugdinstituut	  (NJi)	  in	  Utrecht	  functioneert	  de	  Erkenningscommissie	  Interventies.	  
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Als	  deze	  commissie	  het	  programma	  positief	  beoordeeld	  heeft	  dan	  kan	  het	  programma	  zich	  
een	  gecertificeerd	  VVE-‐programma	  noemen.	  
Bovenstaande	  VVE-‐programma’s	  hebben	  alle	  dat	  certificaat	  gekregen.	  	  
Er	  zijn	  nog	  meer	  programma’s	  op	  de	  markt	  die	  zich	  VVE-‐programma	  noemen,	  maar	  die	  niet	  
aan	  de	  Erkenningscommissie	  zijn	  voorgelegd	  of	  die	  geen	  positieve	  beoordeling	  hebben	  
gekregen.	  Op	  deze	  programma’s	  wordt	  in	  dit	  kader	  niet	  ingegaan.	  
	  
VVE-‐programma’s	  verschillen	  van	  elkaar	  op	  diverse	  punten.	  	  
Zo	  zijn	  er	  programma’s	  die	  meer	  kindsturend	  zijn	  en	  programma’s	  die	  meer	  kindvolgend	  zijn.	  
Meer	  kindsturend	  zijn	  o.a.	  Piramide	  en	  Ko-‐Totaal,	  maar	  dat	  betekent	  niet	  dat	  ze	  het	  kind	  niet	  
volgen	  en	  daar	  aanbod	  op	  afstemmen.	  Meer	  kindvolgend	  zijn	  o.a.	  Kaleidoscoop	  en	  	  
Startblokken,	  maar	  dat	  betekent	  niet,	  dat	  die	  programma’s	  helemaal	  niet	  sturen.	  Tussen	  
deze	  uitersten	  zitten	  programma’s,	  die	  het	  kind	  volgen,	  maar	  het	  kind	  ook	  extra	  stimulansen	  
willen	  bieden	  door	  een	  bemiddelende	  rol	  van	  de	  leidster/leerkracht.	  
De	  VVE-‐programma’s	  kunnen	  ook	  langs	  een	  andere	  lijn	  worden	  onderscheiden.	  Er	  zijn	  
programma’s	  die	  geheel	  op	  papier	  zijn	  uitgewerkt	  voor	  elk	  thema’s	  van	  hun	  programma.	  
Dat	  zijn	  o.a.	  Piramide	  en	  Ko-‐Totaal.	  Piramide	  heeft	  de	  projecten	  apart	  uitgeschreven	  in	  
projectboeken	  voor	  de	  peuterspeelzaal	  en	  voor	  groep	  1	  en	  voor	  groep	  2.	  Daarnaast	  zijn	  er	  
programma’s	  die	  niet	  of	  nauwelijks	  op	  papier	  staan,	  juist	  vanwege	  het	  kindvolgende	  karakter	  
van	  de	  programma’s,	  waarbij	  het	  initiatief	  veeleer	  ligt	  bij	  het	  kind	  en	  niet	  bij	  het	  programma.	  
	  
Een	  passend	  programma	  kiezen	  
Er	  is	  niet	  alleen	  diversiteit	  in	  VVE-‐programma’s,	  er	  is	  ook	  diversiteit	  in	  leidsters	  en	  
leerkrachten:	  sommige	  leidsters	  en	  leerkrachten	  hebben	  behoefte	  aan	  programma’s	  die	  
sterk	  uitgewerkt	  zijn	  en	  op	  papier	  staan,	  zij	  ervaren	  die	  uitwerking	  als	  steun	  in	  de	  rug;	  
andere	  leidsters	  en	  leerkrachten	  hebben	  behoefte	  aan	  vrijheid	  om	  in	  te	  gaan	  op	  initiatieven	  
van	  het	  kind,	  het	  kind	  te	  volgen	  en	  daarom	  hebben	  ze	  behoefte	  aan	  programma’s	  die	  dat	  
mogelijk	  maken.	  Uiteraard	  kan	  niet	  elke	  leidster	  of	  leerkracht	  een	  eigen	  programma	  kiezen	  
maar	  bij	  de	  keuze	  door	  een	  peuterspeelzaal	  of	  basisschool	  spelen	  natuurlijk	  wel	  de	  visie	  van	  
de	  leidsters/leerkrachten	  een	  belangrijke	  rol.	  
En	  dan	  moet	  last	  but	  not	  least	  ook	  gedacht	  worden	  aan	  de	  peuters	  en	  de	  leerlingen:	  
sommige	  misschien	  wat	  meer	  stille	  peuters	  en	  leerlingen	  hebben	  behoefte	  aan	  sturing,	  
terwijl	  andere	  peuters	  en	  leerlingen	  juist	  veel	  initiatieven	  tonen	  en	  daarom	  juist	  behoefte	  
hebben	  aan	  programma’s	  waarbij	  die	  initiatieven	  worden	  beloond.	  Bij	  het	  uiteindelijk	  te	  
kiezen	  VVE-‐programma	  spelen	  visies	  van	  leidsters/leerkrachten	  en	  de	  samenstelling	  van	  de	  
peuter-‐/kleuterpopulatie	  een	  belangrijke	  rol.	  
Het	  is	  van	  belang	  dat	  in	  de	  vroegschoolse	  fase	  in	  groep	  1-‐2	  voortgebouwd	  wordt	  op	  wat	  in	  
de	  voorschoolse	  fase	  in	  peuterspeelzaal	  of	  kinderdagverblijf	  wordt	  gedaan.	  In	  de	  periode	  na	  
2006	  kwam	  er	  gaandeweg	  kritiek	  op	  het	  verslappen	  van	  de	  aandacht	  voor	  VVE	  in	  het	  
basisonderwijs.	  Met	  de	  activiteiten	  in	  het	  kader	  van	  het	  project	  van	  Agenda	  Focus	  op	  
vroegschoolse	  educatie	  in	  2009	  is	  in	  antwoord	  op	  die	  kritiek	  opnieuw	  aandacht	  gevraagd	  
voor	  VVE	  in	  de	  vroegschoolse	  fase.	  	  
	  
Kwaliteitscriteria	  
Condities	  	  
Bij	  de	  start	  van	  de	  experimentele	  fase	  is	  besloten	  tot	  de	  instelling	  van	  een	  aantal	  condities	  
waaraan	  in	  de	  experimenten	  Kaleidoscoop	  en	  Piramide	  zou	  moeten	  worden	  voldaan.	  Het	  



5	  
	  

ging	  om	  de	  intensiteit	  (peuters	  moesten	  vier	  dagdelen	  per	  week	  deelnemen),	  de	  
groepsomvang	  (bij	  peuters	  maximaal	  20	  per	  groep,	  in	  het	  basisonderwijs	  25	  leerlingen),	  de	  
leidster/kind-‐ratio	  (2	  leidsters	  op	  de	  20	  peuters	  en	  2	  leerkrachten	  op	  de	  25	  leerlingen)	  en	  de	  
professionalisering/scholing	  (verplichte	  deelname	  aan	  de	  scholing	  voor	  alle	  deelnemende	  
leidsters	  en	  leerkrachten).	  Deze	  condities	  zijn	  richtinggevend	  geworden	  voor	  de	  Regelingen	  
VVE	  in	  de	  jaren	  2000-‐2001	  en	  het	  GOA-‐VVE-‐beleid	  vanaf	  2002.	  
	  
Basisvoorwaarden	  kwaliteit	  VVE	  
Bij	  het	  verschijnen	  van	  de	  OKE-‐wet	  in	  2010	  kwam	  er	  ook	  een	  Besluit	  basisvoorwaarden	  
kwaliteit	  voorschoolse	  educatie	  van	  kracht	  geworden.	  De	  belangrijkste	  basisvoorwaarden	  
zijn:	  
• Voor	  regulier	  peuterspeelzaalwerk	  geldt	  

o Dat	  de	  educatie	  die	  peuters	  hier	  ontvangen	  niet	  omschreven	  wordt	  als	  
voorschoolse	  educatie;	  het	  betreft	  hier	  educatieve	  ervaringen	  

o dat	  de	  groepsomvang	  maximaal	  16	  peuters	  is	  
o dat	  er	  minimaal	  één	  mbo-‐gekwalificeerde	  leidster	  op	  de	  groep	  staat	  
o dat	  de	  groep	  wordt	  geleid	  door	  minstens	  twee	  leidsters,	  waarvan	  er	  dus	  één	  niet	  

mbo-‐gekwalificeerd	  hoeft	  te	  zijn	  
o er	  niet	  verplicht	  met	  een	  VVE-‐programma	  hoeft	  te	  worden	  gewerkt	  
o de	  leidsters	  niet	  gecertificeerd	  hoeven	  te	  zijn	  voor	  een	  VVE-‐programma	  

• Voor	  VVE-‐peuterspeelzaalwerk	  geldt	  
o Dat	  de	  educatie	  die	  peuters	  hier	  ervaren	  als	  voorschoolse	  educatie	  wordt	  

omschreven	  
o Voorschoolse	  educatie	  staat	  in	  het	  teken	  van	  de	  achterstandsbestrijding	  
o Dat	  de	  peuters	  van	  de	  doelgroep	  vier	  dagdelen	  of	  minimaal	  tien	  klokuren	  

verdeeld	  over	  drie	  dagdelen	  per	  week	  deelnemen	  aan	  voorschoolse	  educatie	  
o Dat	  de	  groepsomvang	  ook	  hier	  maximaal	  16	  peuters	  is	  
o Dat	  er	  twee	  gekwalificeerde	  (mbo)	  leidsters	  op	  de	  groep	  staan	  
o Dat	  er	  met	  een	  gecertificeerd	  VVE-‐programma	  wordt	  gewerkt	  
o Dat	  de	  leidsters	  geschoold	  en	  gecertificeerd	  zijn	  in	  dat	  VVE-‐programma	  

• Voor	  VVE-‐kinderopvang	  geldt	  
o Dat	  de	  educatie	  die	  peuters	  hier	  ervaren	  als	  voorschoolse	  educatie	  wordt	  

omschreven	  
o Voorschoolse	  educatie	  staat	  in	  het	  teken	  van	  de	  achterstandsbestrijding	  
o Dat	  de	  peuters	  van	  de	  doelgroep	  vier	  dagdelen	  of	  minimaal	  tien	  klokuren	  

verdeeld	  over	  drie	  dagdelen	  per	  week	  deelnemen	  aan	  voorschoolse	  educatie	  
o Dat	  voor	  groepsomvang,	  leidster/kind-‐ratio	  en	  leidsterkwalificatie	  de	  wettelijke	  

regels	  van	  de	  kinderopvang	  gelden	  
o Dat	  er	  met	  een	  gecertificeerd	  VVE-‐programma	  wordt	  gewerkt	  
o Dat	  de	  leidsters	  geschoold	  en	  gecertificeerd	  zijn	  in	  dat	  VVE-‐programma	  

Deze	  voorwaarden	  gelden	  mutatis	  mutandis	  ook	  voor	  VVE	  in	  het	  basisonderwijs	  
o Dat	  de	  educatie	  van	  leerlingen	  groep	  1-‐2	  vroegschoolse	  educatie	  is	  
o Dat	  vroegschoolse	  educatie	  in	  het	  teken	  staat	  van	  achterstandsbestrijding	  
o Dat	  er	  gewerkt	  wordt	  met	  een	  VVE-‐programma	  
o Dat	  de	  leerkrachten	  van	  groep	  1-‐2	  geschoold	  en	  gecertificeerd	  zijn	  in	  dat	  VVE-‐

programma	  
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Criteria	  Toetsingskader	  Inspectie	  
Met	  de	  OKE-‐wet	  is	  de	  taak	  van	  de	  Onderwijsinspectie	  uitgebreid	  zodat	  die	  nu	  ook	  de	  
inspectie	  van	  de	  kwaliteit	  van	  VVE	  omvat.	  De	  Inspectie	  maakt	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  
inspecties	  van	  de	  VVE-‐instellingen	  (peuterspeelzalen,	  kinderdagverblijven	  en	  basisscholen)	  
gebruik	  van	  een	  Toetsingskader	  VVE.	  	  
Tot	  dat	  kader	  behoren	  in	  ieder	  geval	  de	  genoemde	  condities	  uit	  het	  Besluit	  
basisvoorwaarden	  kwaliteit	  voorschoolse	  educatie.	  In	  totaal	  toetst	  de	  Inspectie	  op	  een	  
aantal	  van	  rond	  de	  50	  kwaliteitscriteria,	  verdeeld	  over	  de	  volgende	  categorieën:	  

o Ouders	  
o Kwaliteit	  van	  uitvoering	  

o Programma-‐aanbod	  
o Het	  pedagogisch	  klimaat	  
o Het	  educatief	  handelen	  

o Ontwikkeling,	  begeleiding	  en	  zorg	  
o Binnen	  de	  groep	  
o In	  de	  zorgketen	  

o Interne	  kwaliteitszorg	  
o Doorgaande	  lijn	  
o Opbrengsten.	  

Met	  behulp	  van	  dit	  toetsingskader	  worden	  in	  de	  periode	  2008-‐2013	  alle	  VVE-‐instellingen	  
beoordeeld	  op	  de	  kwaliteit	  van	  hun	  VVE-‐werk.	  Deze	  activiteit	  van	  de	  Onderwijsinspectie	  
wordt	  de	  Bestandsopname	  genoemd,	  een	  soort	  van	  nulmeting.	  
Na	  deze	  nulmeting	  volgt	  in	  latere	  jaren	  een	  zogenaamde	  signaalgestuurde	  inspectie.	  Een	  
herhaald	  bezoek	  aan	  een	  VVE-‐instelling	  wordt	  in	  overleg	  met	  de	  gemeente	  alleen	  uitgevoerd	  
indien	  daar	  aanleiding	  toe	  is,	  als	  er	  signalen	  zijn	  dat	  een	  herhaalde	  inspectie	  noodzakelijk	  is.	  
	  
Effecten	  van	  de	  uitvoering	  van	  VVE	  
De	  VVE-‐programma´s	  zijn	  allemaal	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd	  voorgelegd	  aan	  de	  
Erkenningscommissie.	  Bij	  de	  beoordeling	  door	  deze	  Erkenningscommissie	  speelt	  altijd	  een	  
grote	  rol	  of	  er	  ook	  onderzoeksgegevens	  beschikbaar	  zijn	  die	  de	  effectiviteit	  van	  een	  bepaald	  
programma	  ondersteunen.	  
De	  programma’s	  Kaleidoscoop	  en	  Piramide	  zijn	  in	  de	  periode	  1995-‐1999-‐2000	  uitvoerig	  op	  
hun	  effectiviteit	  getoetst.	  Dat	  onderzoek	  is	  uitgevoerd	  door	  het	  Kohnstamm-‐instituut	  in	  
Amsterdam.	  Voor	  de	  groep	  van	  kinderen	  die	  het	  programma	  langdurig,	  dat	  wil	  zeggen,	  de	  
gehele	  peuterperiode	  en	  de	  eerste	  twee	  jaren	  van	  het	  basisonderwijs	  hebben	  gevolgd	  dat	  zij	  
significant	  beter	  scoorden	  dan	  de	  tegenhangers	  uit	  de	  controlegroep	  op	  de	  taal-‐	  en	  
cognitieve	  ontwikkeling	  (resp.	  de	  woordenschat	  in	  de	  eigen	  taal	  en	  een	  sorteertoets).	  Op	  de	  
sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling	  deden	  zich	  geen	  effecten	  voor	  bij	  de	  leerlingen	  in	  de	  
experimentele	  groep	  ten	  opzichte	  van	  de	  controlegroep.	  
Ook	  het	  programma	  Startblokken	  is	  op	  vergelijkbare	  wijze	  als	  gebeurde	  bij	  Kaleidoscoop	  en	  
Piramide	  op	  de	  effectiviteit	  onderzocht.	  Dat	  gebeurde	  in	  2006,	  eveneens	  door	  het	  
Kohnstamm-‐instituut	  in	  Amsterdam.	  De	  uitkomsten	  staan	  lijnrecht	  tegenover	  die	  van	  
Kaleidoscoop	  en	  Piramide.	  
In	  het	  onderzoek	  werden	  geen	  effecten	  gevonden	  voor	  de	  taal-‐	  en	  cognitieve	  ontwikkeling.	  
Daarentegen	  was	  er	  wel	  sprake	  van	  een	  effect	  op	  de	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling:	  de	  
leerkrachten	  van	  groep	  2	  beoordeelden	  de	  leerlingen	  positiever	  op	  hun	  werkhouding	  en	  de	  
mate	  van	  aangenaam	  gedrag.	  
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Alle	  overige	  VVE-‐programma’s	  zijn	  niet	  op	  een	  dergelijke	  wijze	  aan	  een	  evaluatie-‐	  en	  
effectonderzoek	  onderworpen.	  Al	  deze	  programma’s	  moeten	  het	  doen	  met	  het	  oordeel	  van	  
de	  Erkenningscommissie	  ‘theoretisch	  goed	  onderbouwd’	  waarbij	  dan	  verondersteld	  wordt	  
dat	  deze	  programma’s	  -‐	  mits	  goed	  uitgevoerd	  -‐	  effectief	  zijn.	  
	  
Intussen	  verschijnen	  er	  wel	  zo	  nu	  en	  dan	  verslagen	  van	  onderzoeken	  in	  de	  pers	  met	  de	  
zorgwekkende	  conclusie	  dat	  VVE	  niet	  zou	  werken.	  Zo	  verscheen	  er	  in	  2009	  een	  onderzoek	  
waarin	  peuterspeelzalen	  in	  Oosterhout	  en	  Den	  Bosch	  met	  elkaar	  werden	  vergeleken.	  Maar	  
dit	  onderzoek	  was	  onvolkomen,	  o.a.	  vanwege	  onduidelijkheid	  over	  de	  gebruikte	  
programma’s	  en	  het	  onderscheid	  tussen	  de	  experimentele	  en	  de	  controle-‐groep.	  Daardoor	  
kunnen	  de	  conclusies	  geen	  stand	  houden.	  	  
Meer	  recentelijk	  (2011)	  verscheen	  in	  Utrecht	  een	  rapport	  van	  De	  Haan,	  Leseman	  en	  Elbers.	  
Over	  een	  onderzoek	  in	  de	  Utrechtse	  wijk	  Leidsche	  Rijn	  op	  voor-‐	  en	  vroegscholen	  en	  
peuterspeelzalen.	  Instellingen	  met	  en	  zonder	  VVE	  werden	  vergeleken	  en	  het	  bleek,	  dat	  zij	  
niet	  verschilden	  in	  het	  aandeel	  van	  taalstimulerende	  activiteiten.	  Dat	  was	  onverwacht,	  want	  
het	  initiëren	  en	  begeleiden	  van	  taalactiviteiten	  vormt	  een	  eerste	  prioriteit	  in	  VVE-‐
programma’s.	  Kennelijk	  bieden	  deze	  programma’s	  in	  de	  praktijk	  geen	  garantie	  dat	  
taalstimulerende	  activiteiten	  ook	  in	  ruime	  mate	  worden	  uitgevoerd.	  
Deze	  beide	  onderzoeken	  en	  de	  resultaten	  er	  van	  zeggen	  niet	  zozeer	  iets	  over	  de	  effectiviteit	  
van	  VVE-‐programma’s.	  In	  beide	  gevallen	  is	  kritiek	  mogelijk	  op	  de	  kwaliteit	  van	  de	  uitvoering	  
door	  de	  leidsters	  en	  de	  leerkrachten	  van	  een	  (VVE-‐)programma.	  Aan	  de	  effectiviteit	  van	  de	  
VVE-‐programma’s	  hoeft	  vanwege	  de	  uitkomsten	  van	  deze	  studies	  niet	  te	  worden	  getwijfeld.	  
	  
Bereik	  van	  de	  VVE-‐programma’s	  en	  –actviteiten	  
In	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  dat	  het	  VVE-‐beleid	  in	  uitvoering	  is,	  zijn	  de	  streefcijfers	  steeds	  
opgeschroefd.	  Er	  wordt	  natuurlijk	  naar	  gestreefd	  om	  het	  maximale	  te	  bereiken.	  En	  dat	  is	  een	  
100%-‐bereik	  van	  de	  doelgroep.	  Landelijk	  zijn	  deze	  bereikcijfers	  steeds	  bijgehouden	  in	  het	  
kader	  van	  de	  ‘landelijke	  monitor	  VVE’.	  	  
	  
Voorschoolse	  fase	  	  
Bij	  de	  vijfde	  meting	  was	  het	  mogelijk	  om	  voor	  51	  gemeenten	  die	  zelf	  de	  doelgroep	  
gedefinieerd	  hadden	  (dat	  wil	  zeggen	  een	  andere	  definitie	  hanteerden	  dan	  die	  van	  de	  
opleiding	  van	  de	  ouders,	  zoals	  in	  het	  basisonderwijs	  gebeurt)	  het	  bereik	  vast	  te	  stellen:	  dat	  
lag	  op	  86%	  van	  de	  doelgroep.	  De	  monitor	  spreekt	  van	  een	  ‘behoorlijk	  hoog	  bereik’.	  Het	  gaat	  
hierbij	  om	  cijfers	  van	  de	  vier	  grote	  steden,	  negen	  van	  de	  daarna	  32	  grootste	  gemeenten	  in	  
Nederland,	  vijftien	  gemeenten	  met	  meer	  dan	  30.000	  inwoners	  en	  27	  gemeenten	  met	  minder	  
dan	  30.000	  inwoners.	  
Kijken	  we	  alleen	  naar	  de	  gewichtenpeuters	  (als	  de	  doelgroep	  van	  het	  achterstandenbeleid,	  
vergelijkbaar	  met	  de	  gewichtenleerlingen	  in	  het	  basisonderwijs)	  dan	  zien	  we	  dat	  bij	  17	  van	  
de	  32	  grootste	  Nederlandse	  gemeenten	  (zonder	  G4)	  naar	  schatting	  79%	  van	  de	  
gewichtenpeuters	  wordt	  bereikt.	  Bij	  25	  gemeenten	  boven	  en	  35	  gemeenten	  onder	  de	  30.000	  
inwoners	  ligt	  het	  geschatte	  bereik	  van	  de	  gewichtenpeuters	  iets	  lager,	  namelijk	  in	  beide	  
gevallen	  op	  69%.	  
Er	  kan	  geconcludeerd	  worden	  dat	  de	  groep	  van	  peuters	  waar	  het	  voor	  bedoeld	  is	  in	  de	  
voorschoolse	  fase	  redelijk	  goed	  bereikt	  wordt,	  ook	  al	  ligt	  het	  nog	  onder	  het	  maximale	  
streefpercentage	  van	  100%!	  
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Vroegschoolse	  fase	  
Het	  bereik	  van	  doelgroepkleuters	  met	  VVE	  is	  volgens	  de	  Landelijke	  Monitor	  VVE	  in	  de	  
afgelopen	  vijf	  jaar	  tijd	  hoger	  geworden.	  In	  2007	  was	  het	  vroegschoolse	  bereikpercentage	  67	  
procent,	  in	  2011	  is	  dat	  73	  procent.	  Het	  bereik	  in	  2011	  varieerde	  van	  50%	  in	  kleine	  
gemeenten	  met	  minder	  dan	  30.000	  inwoners	  (grote	  spreiding	  van	  de	  doelgroepleerlingen	  
over	  scholen	  en	  kernen)	  tot	  66%	  in	  kleine	  gemeenten	  met	  meer	  dan	  30.000	  inwoners	  en	  
67%	  in	  de	  32	  grootste	  (na	  G4)	  gemeenten	  en	  meer	  dan	  90%	  in	  de	  vier	  grootste	  gemeenten	  
(G4).	  
Ook	  voor	  de	  doelgroepkleuters	  kan	  gesteld	  worden,	  dat	  een	  flink	  aantal	  (overall	  bijna	  
driekwart!)	  met	  VVE	  bereikt	  wordt.	  
	  
Doorgaande	  lijn	  tussen	  voorschoolse	  en	  vroegschoolse	  instellingen	  
Programmatische	  doorgaande	  lijn	  
Bij	  de	  voorbeelden	  op	  pagina	  1	  ging	  het	  om	  peuterspeelzalen	  en	  basisscholen	  die	  met	  
hetzelfde	  programma	  (resp.	  Piramide	  en	  Kaleidoscoop)	  werken,	  dicht	  bij	  elkaar	  of	  zelfs	  in	  
één	  gebouw	  gesitueerd	  zijn	  en	  waar	  sprake	  is	  van	  een	  sterke	  doorstroming	  van	  de	  leerlingen	  
tussen	  beide	  instellingen.	  Dat	  is	  in	  feite	  een	  ideale	  situatie:	  in	  dat	  geval	  is	  er	  sprake	  van	  een	  
goede	  doorgaande	  leerlijn	  tussen	  de	  voorschoolse	  en	  de	  vroegschoolse	  fase.	  Het	  betekent	  in	  
het	  geval	  van	  Piramide	  dat	  de	  peuter	  bij	  aankomst	  in	  het	  basisonderwijs	  alle	  routines	  van	  het	  
programma	  al	  kent	  en	  zich	  daardoor	  direct	  thuis	  kan	  voelen.	  Het	  betekent	  ook,	  dat	  de	  
thema’s	  en	  projecten	  die	  het	  aanbod	  vormen	  in	  groep	  1	  en	  2	  direct	  voortbouwen	  op	  het	  
aanbod	  dat	  de	  kleuter	  als	  peuter	  in	  de	  voorschool	  heeft	  gehad	  met	  dien	  verstande	  dat	  
basisbegrippen	  bekend	  kunnen	  worden	  verondersteld	  en	  dat	  in	  groep	  1	  deze	  woordenschat	  
wordt	  uitgebreid.	  Hetzelfde	  gebeurt	  later	  in	  groep	  2.	  
Voor	  aankomende	  leerkrachten	  in	  het	  basisonderwijs	  is	  het	  dus	  van	  belang	  om	  zich	  te	  
realiseren,	  dat	  wat	  zij	  aanbieden	  aan	  de	  kleuters	  zo	  goed	  mogelijk	  moet	  aansluiten	  op	  het	  
aanbod	  dat	  de	  kleuters	  in	  de	  voorschoolse	  fase	  hebben	  gehad.	  Bij	  Piramide	  is	  dat	  
gemakkelijk	  omdat	  de	  projecten	  dezelfde	  zijn,	  maar	  inhoudelijk	  steeds	  op	  een	  hoger	  niveau	  
zijn	  uitgewerkt.	  
Maar	  als	  er	  in	  de	  voorschoolse	  fase	  een	  ander	  VVE-‐programma	  wordt	  gebruikt	  dan	  in	  de	  
vroegschoolse	  fase	  dan	  is	  de	  zaak	  wel	  wat	  anders.	  Aanpak	  en	  thema´s	  kunnen	  dan	  
verschillend	  zijn.	  Er	  is	  dan	  geen	  automatische	  doorgaande	  lijn	  tussen	  voorschoolse	  en	  
vroegschoolse	  fase.	  Voor	  afstemming	  tussen	  beide	  fasen	  is	  dan	  overleg	  nodig	  tussen	  
leerkrachten	  van	  groep	  1-‐2	  en	  de	  leidsters	  uit	  de	  voorschoolse	  fase	  met	  uitwisseling	  van	  
informatie	  over	  het	  aanbod	  in	  beide	  opeenvolgende	  fasen,	  thema’s,	  woordenlijsten,	  
werkwijzen	  etc.	  
	  
Overdracht	  over	  kindontwikkeling	  
Er	  moet	  echter	  nog	  aan	  toegevoegd	  worden	  dat	  programmatische	  doorgaande	  lijn	  nog	  wel	  
aanvulling	  behoeft.	  Die	  bestaat	  uit	  de	  overdracht	  van	  gegevens	  over	  de	  kindontwikkeling	  
vanuit	  de	  voorschoolse	  fase	  naar	  de	  vroegschoolse	  fase:	  minimaal	  moet	  er	  overgedragen	  
worden	  of	  en	  hoe	  lang	  de	  peuter	  aan	  een	  VVE-‐programma	  heeft	  deelgenomen	  in	  de	  
voorschoolse	  fase	  en	  welk	  programma	  dat	  was.	  Het	  is	  echter	  nog	  beter	  als	  er	  nog	  meer	  
gegevens	  over	  de	  kindontwikkeling	  worden	  overgedragen:	  over	  de	  taal-‐	  en	  cognitieve	  
ontwikkeling,	  de	  sociaal-‐emotionele	  ontwikkeling,	  de	  zelfstandigheid	  en	  nog	  veel	  meer	  
zaken	  die	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  kunnen	  typeren.	  
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Ook	  de	  wijze	  van	  overdracht	  is	  van	  belang:	  hier	  kan	  variërend	  sprake	  zijn	  van	  overdracht	  via	  
een	  koud	  formulier,	  maar	  er	  kan	  ook	  (telefonisch)	  lauwe	  overdracht	  zijn	  door	  telefonisch	  
contact	  tussen	  de	  leidster	  in	  de	  voorschoolse	  fase	  en	  de	  leerkracht	  uit	  het	  basisonderwijs.	  
Tenslotte	  is	  er	  nog	  warme	  overdracht	  mogelijk	  als	  de	  leidster	  en	  de	  leerkracht	  elkaar	  face-‐to-‐
face	  spreken	  over	  de	  kindontwikkeling.	  
	  
Tabula	  rasa	  
Hier	  is	  ook	  nog	  aandacht	  nodig	  voor	  het	  volgende.	  Dikwijls	  is	  bij	  voorschoolse	  instellingen	  te	  
horen,	  dat	  de	  leidsters	  de	  indruk	  hebben	  dat	  er	  weinig	  tot	  niets	  met	  door	  hen	  overgedragen	  
informatie	  gebeurt	  in	  het	  basisonderwijs.	  Er	  wordt	  in	  veel	  gevallen	  weinig	  contact	  gezocht	  
vanuit	  het	  basisonderwijs	  met	  de	  voorschoolse	  instellingen.	  Dit	  is	  voor	  aankomende	  
leerkrachten	  die	  met	  jonge	  kinderen	  gaan	  werken	  een	  punt	  van	  aandacht.	  Hier	  kan	  ook	  de	  
visie	  achter	  zitten	  die	  bij	  menig	  basisschool	  te	  horen	  is,	  namelijk	  ‘wij	  willen	  niet	  
bevooroordeeld	  worden	  door	  de	  informatie	  uit	  de	  voorschoolse	  fase’,	  ‘wij	  willen	  het	  kind	  
blanco	  als	  een	  tabula	  rasa	  tegemoet	  treden’.	  De	  vraag	  is	  of	  deze	  optie	  stand	  houdt	  wanneer	  
bedacht	  wordt	  dat	  binnen	  het	  onderwijs	  jaarlijks	  de	  overdracht	  van	  de	  ene	  leerkracht	  naar	  
de	  andere	  plaatsvindt	  bij	  de	  overgang	  aan	  het	  eind	  van	  het	  schooljaar	  of	  het	  begin	  van	  het	  
volgende	  schooljaar.	  Daar	  wordt	  niet	  gesteld,	  dat	  de	  leerling	  door	  de	  volgende	  leerkracht	  
blanco	  moet	  worden	  benaderd.	  De	  opvatting	  om	  de	  info	  uit	  de	  voorschoolse	  fase	  met	  
terughouding	  te	  gebruiken	  lijkt	  inefficiënt	  te	  zijn,	  zeker	  in	  het	  geval	  van	  peuters	  met	  
bepaalde	  problemen.	  Als	  de	  leerkracht	  die	  problemen	  zelf	  onbevooroordeeld	  wil	  ontdekken	  
gaat	  er	  voor	  de	  leerling	  belangrijke	  tijd	  verloren,	  waarin	  al	  gericht	  aan	  die	  problemen	  
gewerkt	  had	  kunnen	  worden.	  
	  
Recente	  ontwikkelingen	  
Gemeenten	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  de	  uitvoering	  van	  VVE	  in	  de	  voorschoolse	  fase.	  Eén	  
van	  de	  kwaliteitsaspecten	  is	  de	  expertise	  over	  VVE	  bij	  de	  uitvoerders.	  Door	  soms	  veelvuldige	  
mobiliteit	  onder	  leidsters	  van	  voorschoolse	  instellingen	  en	  eveneens	  mobiliteit	  –	  soms	  
gestimuleerd	  door	  het	  bestuur	  dat	  roulering	  nastreeft	  –	  onder	  de	  leerkrachten	  in	  het	  
basisonderwijs	  kan	  het	  niveau	  van	  VVE-‐expertise	  van	  het	  ene	  jaar	  op	  het	  andere	  veranderen	  
c.q.	  afnemen.	  Gemeenten	  voelen	  dan	  de	  verplichting	  om	  die	  VVE-‐expertise	  weer	  op	  peil	  te	  
brengen.	  Dat	  brengt	  veel	  herhaling	  van	  scholing	  met	  zich	  mee	  voor	  steeds	  nieuwe	  lichtingen	  
van	  leidsters.	  Daar	  zijn	  flinke	  kosten	  mee	  gemoeid.	  In	  de	  G4	  is	  recent	  een	  ontwikkeling	  op	  
gang	  gekomen,	  waarbij	  er	  naar	  gestreefd	  wordt	  om	  een	  soort	  van	  gemeenschappelijk	  
module	  voor	  het	  werken	  met	  VVE	  te	  maken	  dat	  voor	  alle	  leidsters	  en	  leerkrachten	  hetzelfde	  
is	  en	  waarbij	  de	  VVE-‐programma’s	  dan	  in	  feite	  specialisaties	  vormen	  die	  voortbouwen	  op	  de	  
basis	  van	  het	  algemene	  en	  gemeenschappelijke	  module.	  
Het	  is	  nog	  niet	  duidelijk	  in	  welke	  fase	  van	  ontwikkeling	  deze	  gemeenschappelijke	  module	  
zich	  bevindt.	  Realisering	  er	  van	  kan	  kostenbesparend	  werken	  en	  is	  ook	  voor	  de	  
schoolbesturen	  van	  belang,	  immers	  bij	  het	  basisonderwijs	  speelt	  deze	  problematiek	  
evenzeer.	  
Een	  recente	  ontwikkeling	  is	  ook	  de	  komst	  van	  de	  HBO-‐er	  op	  de	  groep	  in	  de	  voorschoolse	  
fase.	  Dit	  wordt	  gezien	  als	  een	  kwaliteitsimpuls.	  Landelijk	  zijn	  er	  in	  2011	  ‘pilots	  startgroepen’	  
begonnen,	  waarbij	  peutergroepen	  geleid	  worden	  door	  een	  samenwerkend	  duo	  van	  een	  
mbo-‐leidster	  en	  een	  hbo-‐geschoolde	  leerkracht.	  Het	  geheel	  onder	  de	  verantwoordelijkheid	  
van	  de	  directeur	  van	  de	  basisschool.	  Leidster	  en	  leerkracht	  kunnen	  van	  elkaar	  leren.	  De	  rol	  
en	  functie	  van	  de	  HBO-‐er	  in	  de	  voorschoolse	  fase	  moet	  nog	  worden	  ontwikkeld:	  gaat	  het	  
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daarbij	  om	  een	  meer	  coachende	  rol	  of	  toch	  ook	  om	  een	  uitvoerende	  rol	  op	  de	  groep?	  Het	  is	  
belangrijk	  om	  goed	  scherp	  te	  houden	  wat	  daadwerkelijk	  een	  toegevoegde	  waarde	  is	  van	  de	  
hbo-‐er:	  gaat	  het	  om	  competenties	  die	  de	  mbo-‐er	  niet	  beheerst?	  In	  het	  kader	  van	  deze	  
discussie	  zijn	  er	  zorgen	  geuit	  over	  de	  diversiteit	  van	  de	  competenties	  bij	  de	  mbo-‐ers	  in	  de	  
voorschoolse	  fase,	  waarbij	  sommige	  mbo-‐3-‐ers	  over	  onvoldoende	  capaciteiten	  beschikken	  
om	  alle	  activiteiten	  te	  vervullen	  die	  nodig	  zijn	  voor	  de	  vormgeving	  van	  VVE.	  
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