
	  
De	  thuissituatie	  
	  
De	  meeste	  kinderen	  groeien	  op	  in	  een	  regulier	  gezin	  met	  een	  vader	  en	  een	  moeder.	  Maar	  
door	  een	  toename	  van	  echtscheidingen	  en	  nieuwe	  relaties	  groeit	  ook	  een	  aantal	  kinderen	  op	  
een-‐ouder-‐gezinnen	  of	  samengestelde	  gezinnen.	  Het	  omgaan	  met	  ouders	  die	  verwikkeld	  zijn	  
in	  echtscheidingen	  of	  de	  spanningsvolle	  verhoudingen	  daarna,	  kan	  voor	  de	  school	  ook	  een	  
extra	  opgave	  geven,	  bijvoorbeeld	  op	  ouderavonden	  en	  tien-‐minuten-‐gesprekken.	  
Voor	  ouders	  is	  de	  autoritatieve	  opvoedingsstijl	  de	  meest	  gangbare:	  liefdevol,	  maar	  ook	  
grenzen	  stellend.	  Deze	  stijl	  zit	  tussen	  de	  permissieve	  /	  laissez	  –faire	  stijl	  en	  de	  autoritaire	  stijl	  
in.	  Nederlanders	  met	  een	  andere	  culturele	  achtergrond	  (bijvoorbeeld	  vanwege	  recente	  
migratie),	  kunnen	  andere	  accenten	  leggen	  in	  de	  opvoedingsdoelen.	  Daarmee	  is	  veel	  meer	  
diversiteit	  gekomen	  in	  de	  opvoedingsstijlen	  die	  kinderen	  krijgen.	  	  
Door	  uiteenlopende	  oorzaken	  wordt	  bij	  verschillende	  ouders	  opvoedingsonzekerheid	  of	  
verlegenheid	  gezien.	  Dit	  kan	  op	  verschillende	  manieren	  worden	  verklaard:	  ouders	  
ondervinden	  minder	  steun	  van	  hun	  eigen	  ouders	  omdat	  die	  verder	  weg	  wonen,	  de	  
opvoedingswereld	  is	  complexer	  geworden	  (status,	  media),	  doordat	  er	  minder	  kinderen	  
worden	  geboren	  dan	  vroeger	  zijn	  de	  (performatieve)	  verwachtingen	  over	  kinderen	  hoger	  en	  
de	  opvoedingswetenschap	  is	  geprofessionaliseerd	  en	  gepopulariseerd.	  De	  
opvoedingsverwachtingen	  van	  ouders	  kunnen	  een	  belangrijk	  onderwerp	  van	  gesprek	  met	  de	  
school	  zijn,	  dit	  geldt	  voor	  onzekerheden	  alsook	  voor	  goed	  geïnformeerde	  ouders	  met	  hoge	  
verwachtingen.	  
Een	  deel	  van	  de	  kinderen	  bezoekt	  geen	  peuterspeelzalen	  of	  opvang,	  deze	  blijven	  thuis	  bij	  de	  
ouders.	  Vaak	  gebeurt	  dit	  op	  basis	  van	  religieuze	  overtuigingen.	  Het	  bereik	  van	  kinderen	  van	  
2	  en	  3	  jaar	  is	  tussen	  2006	  en	  2009	  voor	  de	  peuterspeelzaal	  gedaald	  van	  50%	  naar	  circa	  25%,	  
voor	  de	  formele	  kinderopvang	  is	  dat	  gestegen	  van	  34%	  naar	  61%	  in	  2009	  (Kerncijfers	  OCW,	  
2009).	  Dat	  betekent	  dat	  maar	  ongeveer	  15%	  geen	  voorschoolse	  voorziening	  bezoekt.	  	  
	  
	  
Het	  centrum	  voor	  jeugd	  en	  gezin	  
	  
Sinds	  2007	  wordt	  gewerkt	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  centra	  voor	  jeugd	  en	  gezin	  (CJG).	  Via	  het	  
Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin	  dienen	  in	  ieder	  geval	  alle	  preventieve	  functies	  van	  
opvoed-‐	  en	  gezinsondersteuning	  en	  op	  het	  terrein	  van	  jeugdgezondheidszorg	  gebundeld	  
beschikbaar	  te	  worden	  gesteld	  voor	  alle	  jeugdigen	  tot	  23	  jaar	  en	  hun	  ouders,	  te	  beginnen	  
vanaf	  de	  prenatale	  fase	  (-‐	  9	  maanden).	  CJGs	  verenigen	  de	  taken	  van	  thuiszorg	  (waaronder	  
ook	  consultatiebureaus),	  GGD,	  maar	  ook	  maatschappelijk	  werk.	  Verschillende	  wettelijke	  
kaders	  komen	  samen	  in	  het	  CJG	  (Wet	  Publieke	  gezondheid,	  wet	  op	  de	  jeugdzorg,	  Wet	  
maatschappelijke	  ondersteuning).	  
Het	  CJG	  heeft	  de	  volgende	  lokaal	  preventieve	  taken:	  	  

1. Informatie	  en	  advies	  aan	  kinderen,	  jeugdigen,	  ouders	  en	  professionals	  over	  
opvoeden	  en	  
opgroeien.	  

2. Signalering	  van	  problemen	  door	  professionals,	  vrijwilligers	  op	  verschillende	  
vindplaatsen	  
die	  werken	  met	  kinderen,	  jeugdigen	  of	  ouders.	  Ook	  als	  de	  betrokkenen	  die	  
problemen	  zelf	  



wellicht	  (nog)	  niet	  goed	  herkennen	  en	  onderkennen.	  
3. Verwijzing	  (toeleiding)	  naar	  hulp.	  Toegang	  bieden	  tot	  het	  lokale	  hulpaanbod	  door	  het	  

beoordelen	  van	  het	  probleem	  en	  het	  toeleiden	  naar	  voorzieningen	  voor	  ouders,	  
jeugdigen	  en	  verwijzers.	  

4. (Licht)	  pedagogische	  hulp	  bieden	  aan	  ouders,	  jeugdigen	  en	  kinderen	  op	  lokaal	  niveau.	  
Het	  betreft	  kortdurende	  advisering	  en	  lichte	  hulpverlening	  op	  momenten	  dat	  de	  
opvoeding	  
dreigt	  te	  stagneren.	  

5. Coördinatie	  van	  zorg	  in	  het	  gezin	  op	  lokaal	  niveau.	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  hulp	  aan	  
kinderen	  
met	  enkelvoudige	  problematiek	  en	  aan	  gezinnen	  met	  meervoudige	  problematiek	  die	  
geen	  
greep	  hebben	  op	  de	  eigen	  situatie.	  Vaak	  zijn	  er	  dan	  meerdere	  instanties	  en	  
hulpverleners	  bij	  het	  gezin	  betrokken	  waarbij	  de	  coördinatie	  van	  de	  zorg	  een	  
gemeentelijke	  taak	  is.	  

	  
Op	  het	  consultatiebureau	  wordt	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  in	  de	  eerste	  vier	  jaar	  
gemonitord.	  De	  kinderen	  worden	  gewogen,	  krijgen	  inentingen	  en	  de	  ontwikkeling	  wordt	  
gevolgd.	  Er	  wordt	  nu	  ook	  gekeken	  naar	  de	  taalontwikkeling.	  Als	  daar	  aanleiding	  toe	  is	  kan	  
het	  consultatiebureau	  doorverwijzen	  naar	  de	  peuterspeelzaal	  voor	  ontwikkelings-‐	  en	  
taalstimulering,	  ondersteund	  door	  een	  programma	  voor	  voor-‐	  en	  vroegschoolse	  educatie.	  
	  
De	  peuterspeelzaal	  
	  
De	  peuterspeelzaal	  is	  oorspronkelijk	  bedoeld	  om	  kinderen	  in	  de	  gelegenheid	  te	  stellen	  te	  
leren	  spelen	  met	  elkaar.	  De	  peuterspeelzaal	  is	  er	  voor	  kinderen	  van	  2,5	  tot	  4	  jaar.	  Na	  de	  
peuterspeelzaal	  gaan	  de	  kinderen	  meestal	  naar	  school.	  Op	  de	  peuterspeelzaal	  wordt	  
gespeeld.	  Het	  uitgangspunt	  is	  dat	  kinderen	  tot	  ongeveer	  zes	  à	  zeven	  jaar	  leren	  door	  te	  
spelen.	  	  
Sinds	  2000	  wordt	  voor-‐	  en	  vroegschoolse	  educatie	  gestimuleerd	  door	  de	  rijksoverheid.	  De	  
VVE	  richt	  zich	  op	  kinderen	  van	  2,5	  tot	  6	  jaar.	  Er	  is	  voor	  VVE	  voor	  kinderen	  in	  deze	  leeftijd	  
gekozen	  omdat	  uit	  onderzoek	  blijkt	  dat	  er	  op	  deze	  leeftijd	  nog	  veel	  winst	  te	  behalen	  is	  met	  
de	  taalstimulering	  en	  de	  algemene	  stimulering	  van	  de	  ontwikkeling.	  De	  voor-‐	  en	  
vroegschoolse	  educatie	  richtte	  zich	  in	  eerste	  instantie	  op	  zogenaamde	  doelgroepkinderen	  
(kinderen	  waarvan	  de	  ouders	  een	  lagere	  opleiding	  hebben),	  maar	  sinds	  de	  Wet	  
Ontwikkelingskansen	  door	  Kwaliteit	  en	  Educatie	  (wet	  OKE,	  2010)	  worden	  de	  VVE-‐
programma’s	  ook	  gezien	  als	  een	  steun	  voor	  de	  brede	  ontwikkeling	  van	  kinderen.	  
Kinderen	  gaan	  in	  principe	  twee	  dagdelen	  in	  de	  week	  naar	  een	  peuterspeelzaal.	  Als	  kinderen	  
deelnemen	  aan	  een	  programma	  voor	  voor-‐	  en	  vroegschoolse	  educatie,	  kan	  dit	  worden	  
uitgebreid	  naar	  drie	  of	  vier	  dagdelen.	  
De	  deelname	  aan	  de	  peuterspeelzaal	  is	  vrijwillig.	  Ouders	  betalen	  een	  maandelijkse	  bijdrage.	  
De	  overheid	  spant	  zich	  in	  om	  kinderen	  die	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  voor-‐	  en	  
vroegschoolse	  educatie	  (doelgroepkinderen)	  naar	  de	  peuterspeelzaal	  te	  leiden.	  Landelijk	  zijn	  
er	  doelstellingen	  gesteld	  voor	  het	  zogenaamde	  bereik.	  Het	  doel	  is	  dat	  zo	  veel	  mogelijk	  
kinderen	  deelnemen	  (100%),	  maar	  uit	  de	  landelijke	  VVE	  monitor	  van	  Sardes	  (2011)	  blijkt	  dat	  
in	  de	  voorschoolse	  educatie	  (voorscholen,	  peuterspeelzalen,	  opvang)	  het	  bereik	  80%	  is	  en	  in	  
de	  vroegschoolse	  educatie	  (scholen)	  73%	  (van	  het	  aantal	  kinderen	  met	  een	  gewicht	  /	  



doelgroep).	  Vooral	  in	  kleinere	  gemeenten	  is	  het	  moeilijker	  om	  een	  goed	  bereik	  te	  
ontwikkelen.	  
De	  afgelopen	  jaren	  is	  de	  deelname	  aan	  peuterspeelzalen	  gedaald	  ten	  gunste	  van	  de	  
kinderopvang.	  	  
Voor	  VVE	  zijn	  verschillende	  programma’s	  die	  aan	  de	  kwaliteitscriteria	  voldoen.	  Dit	  zijn	  
bijvoorbeeld:	  Piramide,	  Kaleidoscoop,	  Startblokken,	  Ko-‐totaal,	  Puk	  en	  Ko,	  Ben	  ik	  in	  Beeld,	  …	  
De	  afgelopen	  jaren	  zijn	  heel	  veel	  pedagogisch	  medewerkers	  van	  de	  peuterspeelzalen	  
getraind	  in	  het	  gebruik	  van	  de	  programma’s,	  maar	  ook	  in	  bredere	  zin	  getraind	  via	  landelijke	  
professionalisering	  (Vversterk).	  Voor	  de	  basisschool	  is	  het	  belangrijk	  dat	  er	  goede	  
afstemming	  is	  met	  de	  voorschoolse	  instellingen	  om	  een	  doorgaande	  lijn	  te	  maken	  in	  de	  
ontwikkelingsstimulering	  van	  de	  kinderen.	  Uit	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
leidsters	  in	  combinatie	  met	  een	  programma	  er	  toe	  doet	  wil	  VVE	  effectief	  zijn.	  
In	  het	  beleid	  is	  steeds	  meer	  aandacht	  voor	  de	  periode	  0-‐6	  jaar.	  Mede	  op	  basis	  van	  het	  advies	  
Naar	  een	  nieuwe	  kleuterperiode	  in	  het	  basisonderwijs	  (Onderwijsraad,	  2010),	  zijn	  sinds	  2011	  
dertig	  pilots	  uitgezet	  voor	  driejarigen.	  Deze	  kinderen	  krijgen	  een	  aanbod	  van	  vijf	  dagdelen,	  
waarbij	  de	  regie	  bij	  de	  school	  ligt.	  De	  laatste	  tijd	  wordt	  ook	  het	  aanstellen	  van	  HBO-‐ers	  in	  de	  
voorschoolse	  groepen	  gestimuleerd.	  	  
	  
De	  kinderopvang	  (hele	  dag	  opvang	  en	  gastouderopvang)	  
	  
Ouder	  kunnen	  hun	  kind	  vanaf	  zes	  weken	  onderbrengen	  bij	  de	  kinderopvang	  (crèche).	  De	  
kinderen	  worden	  meestal	  in	  (stam)groepen	  opgevangen.	  De	  uitgangspunten	  van	  Riksen-‐
Walraven	  (2000)	  waren	  lange	  tijd	  leidend	  voor	  de	  pedagogische	  visie	  van	  menig	  
kinderdagverblijf.	  De	  uitgangspunten	  zijn:	  	  
1.	   een	  gevoel	  van	  emotionele	  veiligheid	  bieden	  	  
2.	   gelegenheid	  tot	  het	  ontwikkelen	  van	  persoonlijke	  competenties	  bieden	  	  
3.	   gelegenheid	  tot	  het	  ontwikkelen	  van	  sociale	  competenties	  bieden	  	  
4.	   de	  kans	  om	  zich	  waarden	  en	  normen,	  de	  ‘cultuur’	  van	  een	  samenleving,	  eigen	  te	  

maken;	  socialisatie	  	  
Dit	  zijn	  minimale	  en	  randvoorwaardelijke	  kenmerken	  van	  de	  opvangomgeving,	  die	  ook	  
worden	  genoemd	  in	  de	  wet	  Kinderopvang	  (2005).	  
De	  afgelopen	  twintig	  jaar	  is	  de	  deelname	  aan	  kinderopvang	  enorm	  gegroeid.	  Door	  de	  
bezuinigingen	  van	  de	  laatste	  jaren	  wordt	  deze	  groei	  afgeremd	  en	  ook	  omgezet	  in	  krimp	  
(verdampen	  van	  wachtlijsten).	  Sinds	  1990	  wordt	  kinderopvang	  gestimuleerd	  door	  de	  
overheid,	  maar	  na	  de	  wijziging	  van	  de	  wet	  kinderopvang	  in	  2005	  en	  2007	  is	  de	  vraag	  sterk	  
toegenomen.	  	  
In	  het	  advies	  Een	  rijk	  programma	  voor	  ieder	  kind	  (Onderwijsraad,	  2008)	  wordt	  belicht	  dat	  de	  
pedagogische	  invalshoek	  in	  het	  debat	  over	  kinderopvang	  te	  veel	  onderbelicht	  blijft.	  Elk	  kind	  
in	  de	  leeftijd	  van	  nul	  tot	  twaalf	  jaar	  heeft	  recht	  op	  een	  samenhangend	  programma	  van	  
opvang,	  educatie	  en	  opvoeding.	  Het	  geeft	  hem	  of	  haar	  betere	  ontwikkelingskansen.	  	  
Sinds	  2008	  is	  er	  een	  inhoudelijke	  verandering	  gaande	  in	  de	  kinderopvang.	  De	  kinderopvang	  
maakt	  een	  verandering	  door	  van	  (ruw	  gezegd)	  voorziening	  voor	  de	  opvang	  naar	  kwalitatief	  
pedagogische	  omgeving.	  In	  het	  Manifest	  Kinderopvang	  (2008)	  geeft	  de	  sector	  zelf	  aan	  dat	  
kinderopvang	  wat	  betreft	  pedagogiek	  een	  nieuwe	  opgave	  heeft.	  Hiervoor	  worden	  veel	  
pedagogisch	  medewerkers	  extra	  geschoold	  en	  getraind.	  Sinds	  ongeveer	  vijf	  jaar	  adopteren	  
ook	  kinderopvang	  instellingen	  voor-‐	  en	  vroegschoolse	  programma’s,	  soms	  ook	  als	  een	  
ondersteuning	  van	  hun	  pedagogische	  aanpak.	  	  



De	  brede	  benadering	  kunnen	  we	  ook	  herkennen	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  Pedagogisch	  
kader	  kindercentra	  0-‐4	  jaar	  (Singer	  &	  Kleerekoper,	  2009):	  er	  wordt	  ruim	  uiteengezet	  wat	  kan	  
worden	  verwacht	  van	  de	  professionele	  begeleiding	  voor	  kinderen	  van	  0-‐4	  jaar.	  Aansluitend	  
zijn	  ook	  verschillende	  ontwikkelingsgebieden	  aangegeven	  zoals	  natuur,	  rekenen	  en	  taal,	  
muziek	  en	  beweging	  en	  beeldende	  expressie.	  Dit	  kader	  en	  de	  verschillende	  
beleidsinitiatieven	  die	  worden	  ontplooid	  in	  de	  kinderopvang	  leiden	  uiteindelijk	  tot	  een	  meer	  
professionele	  en	  deskundige	  opvang	  die	  meer	  uitgaat	  van	  stimulering	  van	  de	  ontwikkeling	  
dan	  van	  louter	  ‘opvangen’.	  	  
De	  kinderopvang	  voor	  kinderen	  van	  0-‐4	  jaar	  heeft	  een	  eigen	  regime	  van	  regelgeving,	  ook	  
omdat	  er	  wordt	  gegeten	  en	  geslapen	  bij	  de	  kinderopvang.	  	  
Een	  deel	  van	  de	  kinderen	  wordt	  niet	  opgevangen	  in	  centra,	  maar	  bij	  ouders	  thuis,	  door	  
zogenaamde	  Gastouders.	  Ook	  deze	  voorziening	  is	  de	  laatste	  tijd	  behoorlijk	  gegroeid.	  
Gastouders	  mogen	  maximaal	  6	  kinderen	  van	  0-‐13	  jaar	  opvangen;	  als	  de	  kinderen	  jonger	  zijn,	  
mogen	  er	  minder	  kinderen	  tegelijkertijd	  worden	  opgevangen.	  	  
De	  afgelopen	  jaren	  is	  de	  kinderopvang	  in	  toenemende	  mate	  betrokken	  bij	  scholen	  vanwege	  
de	  stimulering	  van	  dagarrangementen,	  en	  de	  invoering	  van	  de	  motie	  Van	  Aartsen-‐Bos	  (2007)	  
die	  aan	  scholen	  vroeg	  om	  opvang	  te	  regelen	  als	  ouders	  daar	  om	  vroegen	  (Wet	  Primair	  
onderwijs,	  artikel	  45).	  	  
	  
De	  wet	  Ontwikkelingskansen	  door	  kwaliteit	  en	  educatie	  (OKE,	  2010)	  heeft	  een	  
harmonisatietraject	  ingezet	  waarin	  kinderdagverblijven	  en	  peuterspeelzalen	  langzaam	  maar	  
zeker	  naar	  elkaar	  toe	  gaan	  groeien.	  Daartoe	  zijn	  de	  kwaliteitseisen	  van	  het	  
peuterspeelzaalwerk	  aangescherpt	  (‘harmonisatie	  van	  kwaliteit’).	  In	  de	  Wet	  OKE	  zijn	  ook	  een	  
aantal	  kwaliteitseisen	  voor	  VVE	  geformuleerd.	  Daarin	  zijn	  het	  soort	  programma	  dat	  wordt	  
gebruikt,	  de	  groepsgrootte,	  het	  aantal	  leidsters	  per	  groep	  en	  de	  leidster-‐kind	  ratio	  allemaal	  
vastgelegd.	  
	  
Samenwerking	  van	  instellingen	  in	  een	  brede	  school	  of	  kindcentrum	  
	  
In	  toenemende	  mate	  komen	  de	  peuterspeelzaal,	  opvang	  en	  school	  samen	  in	  brede	  scholen	  
of	  kindcentra.	  Soms	  worden	  de	  voorzieningen	  geclusterd	  in	  een	  gebouw,	  soms	  wordt	  nog	  op	  
afstand	  samengewerkt.	  Tussen	  2002	  en	  2011	  is	  het	  aantal	  brede	  scholen	  gegroeid	  van	  450	  
naar	  1600.	  Daarbij	  zijn	  ongeveer	  2000	  basisscholen	  betrokken.	  	  
Door	  het	  bijeenbrengen	  van	  kinderopvang,	  peuterspeelzaal	  en	  school	  kunnen	  de	  
leerkrachten	  en	  pedagogisch	  medewerkers	  samenwerken	  als	  het	  gaat	  om	  
gemeenschappelijke	  thema’s,	  ruimten	  (betere	  hoeken),	  afstemming	  van	  zorg	  en	  afstemming	  
van	  voor-‐	  en	  vroegschoolse	  educatie,	  een	  gezamenlijke	  pedagogische	  visie,	  doorgaande	  
lijnen,	  ouderbetrokkenheid	  en	  soms	  ook	  al	  aan	  een	  integraal	  kindvolgssyteem.	  	  	  
Er	  is	  geen	  voorschrijvende	  wet-‐	  of	  regelgeving	  op	  het	  gebied	  van	  brede	  scholen	  en	  
kindcentra.	  Gemeenten,	  schoolbesturen	  en	  andere	  instellingen	  maken	  daar	  zelf	  keuzes	  in.	  
De	  verwachting	  is	  dat	  er	  op	  termijn	  centra	  voor	  0-‐12	  jarigen	  ontstaan,	  waarbij	  de	  opvang,	  
peuterspeelzaal	  en	  school	  fysiek	  bij	  elkaar	  komen	  (bijvoorbeeld	  in	  één	  gebouw).	  
	  
Kindcentra	  zijn	  een	  variant	  van	  brede	  scholen.	  Daar	  waar	  de	  brede	  school	  nog	  een	  
samenwerkingsverband	  is,	  heeft	  een	  kindcentrum	  één	  leidinggevende,	  één	  pedagogische	  
visie	  en	  zo	  mogelijk	  valt	  het	  ook	  onder	  één	  bestuur.	  Dit	  is	  nog	  een	  jonge	  ontwikkeling	  
(Taskforce	  Onderwijs,	  Kinderopvang,	  2010;	  Studulski,	  ea,	  2010).	  



	  
	  	  
Koppelingen	  tussen	  de	  instellingen	  	  
	  
Instellingen	  die	  betrokken	  zijn	  op	  de	  leeftijdsgroep	  0-‐6	  jaar,	  doen	  hun	  best	  om	  verbindingen	  
te	  maken	  tussen	  de	  instellingen,	  om	  doorgaande	  lijnen	  te	  creëren.	  Soms	  wordt	  ook	  
gesproken	  van	  ketenbenadering.	  Die	  samenwerking	  openbaart	  zich	  in	  de	  volgende	  
mogelijkheden:	  
	  
Overdracht	  
Tussen	  peuterspeelzaal	  en	  basisschool,	  maar	  ook	  tussen	  opvang	  en	  basisschool	  kan	  worden	  
gewerkt	  aan	  overdracht.	  Dat	  kan	  door	  een	  formulier	  (overdracht	  van	  gegevens	  noemen	  we	  
koude	  overdracht),	  maar	  ook	  door	  een	  begeleidend	  gesprek	  (zogenaamde	  warme	  
overdracht).	  De	  komende	  tijd	  zal	  ook	  worden	  gewerkt	  aan	  een	  integraal	  (digitaal)	  
kind/leerling	  volgsysteem.	  Instellingen	  vinden	  het	  regelen	  van	  privacy	  vaak	  een	  vraagstuk,	  
maar	  hier	  wordt	  verschillend	  mee	  omgegaan.	  	  
	  
Eén	  loket	  benadering	  
Om	  te	  voorkomen	  dat	  ouders	  bij	  iedere	  overgang	  weer	  een	  nieuwe	  aanmeldingsprocedure	  
moeten	  doorlopen,	  (weer	  alle	  gegevens	  invullen)	  wordt	  soms	  ook	  gewerkt	  aan	  stroomlijning	  
van	  de	  gegevens.	  
	  	  	  
Zorg	  
Op	  het	  gebied	  van	  zorg	  zijn	  verschillende	  initiatieven.	  Ten	  eerste	  kunnen	  de	  instellingen	  
samenwerken	  in	  een	  zogenaamd	  zorg	  advies	  team,	  waarin	  de	  verschillende	  instellingen	  een	  
plek	  hebben.	  Hier	  wordt	  meestal	  gesproken	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  waar	  wat	  
mee	  aan	  de	  hand	  is.	  Daarbij	  wordt	  ook	  gekeken	  naar	  de	  thuissituatie.	  Soms	  zijn	  er	  ook	  
buurtnetwerken.	  Deze	  hebben	  eenzelfde	  doel,	  maar	  worden	  uitgebreid	  met	  instellingen	  in	  
de	  buurt.	  	  
Ten	  tweede	  kan	  het	  ook	  voorkomen	  dat	  de	  intern	  begeleider	  van	  de	  school	  ondersteuning	  
biedt	  voor	  een	  beperkt	  aantal	  uren	  op	  de	  peuterspeelzaal.	  Dit	  kan	  een	  beslissing	  van	  de	  
school	  zijn.	  	  
	  
Gemeenschappelijk	  VVE	  programma	  
Sinds	  de	  introductie	  van	  de	  voor	  en	  vroegschoolse	  educatieve	  programma’s	  is	  het	  een	  
streven	  geweest	  dat	  de	  peuterspeelzaal	  en	  de	  basisschool	  eenzelfde	  VVE-‐programma	  
zouden	  hanteren,	  voor	  een	  goede	  doorgaande	  lijn.	  Dit	  is	  niet	  overal	  gelukt.	  	  
	  
Inspectie	  VVE	  
Sinds	  2008	  hanteert	  de	  Inspectie	  een	  toezichtkader	  voor	  voor	  –	  en	  vroegschoolse	  educatie.	  
In	  eerste	  instantie	  zijn	  de	  vier	  grote	  steden	  geïnspecteerd,	  maar	  nu	  zijn	  ook	  de	  andere	  
gemeenten	  aan	  de	  beurt.	  	  	  
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