
sine limite voor ieder kind

VVE ‘staat’ steeds steviger
resultaten 2017 - 2018

Dankzij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kunnen 
peuters in Deventer vanaf hun tweede jaar profiteren van 
een extra boost voor hun ontwikkeling. Wat de resultaten 
zijn van ons VVE-beleid staat in deze factsheet over
schooljaar 2017-2018. 

Goed nieuws: ook deze monitor laat zien dat VVE effectief is bij peuters 

en kleuters, het komt hun vaardigheidsgroei ten goede.

Nog méér goed nieuws: schoolbesturen, kindercentra, Raster welzijn, 

GGD IJsselland, Sine Limite en gemeente Deventer ondertekenden onlangs 

het Convenant Jonge Kind en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2019-2022.

 

Samen gaan we op volle kracht vooruit om de ondersteuning van 

jongere kinderen en VVE nog steviger te verankeren in Deventer.
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AMBITIE

VVE voor alle kinderen met een (taal)achterstand

RESULTAAT 2018

• 96,3% van de kinderen met een VVE-toekenning 

 krijgt ook VVE – in 2017 was dit afgerond 97% (geen 

gebruik van VVE had veelal te maken met verhuizing)

• er waren in 2018 in totaal 737 peuters met een VVE-

 toekenning, 237 gingen naar een reguliere kinder-

 opvanglocatie en 500 peuters zaten op een VVE-locatie 

 (in totaal had Deventer in 2018 2060 kinderen in de 

leeftijd 2-3 jaar)

• in 2018 kregen 251 ‘nieuwe’ kinderen een VVE-

 toekenning, 193 kinderen kregen die via de GGD (86%) 

en 14% kwam via een andere weg zoals bijvoorbeeld 

kinderopvang bij de GGD terecht, waarna de jeugd-

 verpleegkundige bepaalt of er een VVE-toekenning 

komt.

• 127 kinderen met een VVE-toekenning werden door 

VVE-toeleiders begeleid naar het kindercentrum van 

 hun keuze

AMBITIE

Goede kwaliteit van VVE

RESULTAAT

• scholen en kindercentra kunnen een locatie-specifieke 

rapportage krijgen van de VVE Monitor 

• nadat de Inspectie van het Onderwijs stopte met het 

toetsen van de kwaliteit van VVE, moesten we samen 

met ketenpartners op zoek naar een andere manier om 

de kwaliteit te meten. We deden daarom mee met een 

pilot van de onderwijsinspectie: ‘Herijken toezicht VVE 

en kinderopvang’ – de inspectie keek hoe partners in 

gemeenten samenwerken om tot kwaliteit(verbetering) 

te komen. Het gemeentelijk toezicht is op orde en de 

kwaliteit van VVE is goed. Verbetertips van de inspectie 

zijn meegenomen in het nieuwe Convenant Jonge Kind 

en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2019-2022 (zie tekst 

hieronder)

> Het eindrapport van de inspectie verschijnt in 2020. 

Het rapport over de VVE-kwaliteit in Deventer en 

deelrapporten van de verschillende locaties zijn al te 

bekijken op: onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/

kinderopvang/pilot-herijken-toezicht-vve-en-kinder-

 opvang

Net als voorgaande schooljaren kreeg vrijwel 

ieder kind met een VVE-toekenning ook VVE 

aangeboden. Met resultaat: de vaardigheids-

groei in taal en rekenen is bij peuters en 

kleuters in Deventer (boven)gemiddeld groot.

AMBITIES & 
RESULTATEN
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In het nieuwe Convenant Jonge Kind en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2019-2022 is onder meer opgenomen 

dat kindercentra die meer dan dertig procent VVE-kinderen hebben per locatie, een VVE-registratie moeten heb-

ben. Dit zorgt ervoor dat de GGD ook specifiek de kwaliteit van het VVE-aanbod kan beoordelen en we meer 

zicht krijgen op de VVE-kwaliteit in Deventer. Zie ook pagina 6 in deze factsheet.
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AMBITIE

Snellere ontwikkeling van taal en rekenen (Cito-toetsen*) 

voor kinderen met VVE

RESULTAAT

• ruim driekwart van de peuters met VVE laat een boven-

gemiddelde vaardigheidsgroei zien in taal, voor rekenen 

geldt dit voor 73,8 procent van de peuters

• het percentage VVE-peuters dat hoog scoort op de 

taal- en rekentoets neemt in de peuterperiode toe van 

26 procent naar 51 procent voor taal en van 23 procent 

naar 58 procent voor rekenen

• peuters die naar een VVE-kindercentrum gaan, laten een 

iets sterkere vaardigheidsgroei zien dan peuters die naar 

een regulier kindercentrum gaan

• soms zijn peuters nog niet toetsbaar rond hun derde jaar 

– zij laten verderop in hun peuterperiode een gunstige 

ontwikkeling zien maar scoren aan het einde daarvan 

nog wel ruim onder het landelijk gemiddelde

• 62 procent van de VVE-kleuters die starten met 

 Cito-niveau C, D of E laten voor taal een boven-

 gemiddelde vaardigheidsgroei zien, voor rekenen is 

 dat 60,8 procent, de vaardigheidsgroei van deze kleuters 

is ver bovengemiddeld – deze groep loopt de achterstand 

in taal en rekenen in de kleuterperiode gedeeltelijk in

• kleuters die starten met Cito-niveau A en B laten een 

bovengemiddelde vaardigheidsgroei zien – ook kinderen 

met een hoog beginniveau profiteren dus van het aan-

bod in groep 1 en 2

• kinderen van lager opgeleide ouders scoren voor taal en 

rekenen lager dan kinderen van hoger opgeleide ouders 

– hun niveau ligt ruim onder het landelijk gemiddelde

• de vaardigheidsgroei van kinderen van laag opgeleide 

ouders is wat groter dan die van hoger opgeleide ouders 

– zij lopen in de midden- en bovenbouw hun achterstand 

deels in

> scoren kinderen die geen VVE-toekenning hebben laag in 

het begin van de kleuterperiode, dan zou dit erop kun-

nen duiden dat zij wellicht wél zo’n toekenning hadden 

moeten hebben. In 2018-2019 waren er 35 kinderen 

zonder VVE-toekenning die D of E scoorden

> de registratie van VVE-toekenningen gebeurt niet op 

 alle scholen goed – waarschijnlijk had een deel van de

 35 kinderen die zonder VVE-toekenning ‘op papier 

stond’ eigenlijk wél zo’n toekenning

De VVE Monitor kijkt naar de vaardigheidsgroei van kinderen. Die wordt uitgedrukt in punten die de ontwikkeling van 

kinderen weergeven. Zijn deze scores hoger dan het landelijk gemiddelde, dan is sprake van een versnelde ontwikkeling.

A  25% hoogst scorende leerlingen

B  25% ruim tot net boven het landelijk 

 gemiddelde scorende leerlingen

C 25% net tot ruim onder het landelijk 

 gemiddelde scorende leerlingen

D  15% ruim onder het landelijk gemiddelde 

 scorende leerlingen

E 10% laagst scorende leerlingen

  *  TOELICHTING CITO TOETSEN
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PEUTERS MET VVE TOEKENNING ALLE KLEUTERS VVE-SCHOLEN EN REGULIERE SCHOLEN

• VVE in de voorschoolse periode is heel 

 effectief

• de vaardigheidsgroei van peuters in alle kin-

dercentra is groter dan landelijk gemiddeld

• peuters in VVE-kindercentra hebben een 

lager startniveau dan peuters die naar 

 reguliere kindercentra gaan

• zowel in VVE-kindercentra als reguliere 

kindercentra laten peuters een vaardig-

heidsgroei zien die ver boven het landelijk 

gemiddelde ligt, maar de vaardigheidsgroei 

van peuters die naar een VVE-kindercentrum 

gaan is groter dan die naar een regulier 

kindercentrum gaan

• kleuters met een VVE-toekenning laten voor 

taal en rekenen een lagere vaardigheidsgroei 

zien dan kleuters zonder VVE-toekenning

• het startniveau taal en rekenen ligt bij alle

 kinderen op reguliere scholen beduidend 

hoger dan op VVE-scholen

• op reguliere scholen laten kinderen voor taal 

en rekenen een sterkere vaardigheidsgroei 

zien dan op VVE-scholen

• de vaardigheidsgroei van kinderen op 

 VVE-scholen ligt rond of boven het landelijk 

gemiddelde, op reguliere scholen ligt de 

vaardigheidsgroei ruim boven het landelijk 

gemiddelde

  VVE  REGULIERE 
 KINDERCENTRA KINDERCENTRA

 MET ZONDER   
 VVE-TOEKENNING VVE-TOEKENNING

 VVE SCHOLEN REGULIERE   
  SCHOLEN

VAARDIGHEIDSGROEI

TAAL GEMIDDELDE VAARDIGHEIDSGROEI

TAAL LANDELIJK GEMIDDELDE

REKENEN GEMIDDELDE VAARDIGHEIDSGROEI

REKENEN LANDELIJK GEMIDDELDE

TAAL

REKENEN

TAAL LANDELIJK GEMIDDELDE

REKENEN LANDELIJK GEMIDDELDE

TAAL

REKENEN

TAAL LANDELIJK GEMIDDELDE

REKENEN LANDELIJK GEMIDDELDE
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In vorige factsheets over de VVE-monitor vermeldden we ook de vaardigheidsgroei van kleuters in relatie tot het 

opleidingsniveau van ouders. We kunnen daar in deze editie geen betrouwbare uitspraken over doen in verband 

met te weinig beschikbare gegevens.



Uit onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau van ouders een belangrijke risicofactor is voor achterstand van hun kind.

HOE DOEN KINDEREN IN 
HOGERE GROEPEN HET?
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De VVE Monitor keek ook naar resultaten van kinderen in groepen 

3, 4, 5, 6 en 7 in schooljaar 2017-2018. 

Een greep uit de conclusies:

• het niveau woordenschat en rekenen waarmee kinderen elk 

schooljaar beginnen, is dalende

• het gemiddelde rekenniveau is hoger dan het gemiddelde 

woordenschatniveau

• de vaardigheidsgroei in rekenen en woordenschat van kinderen 

in groep 3 is landelijk gemiddeld, in groep 4 is dat voor reke-

nen ook nog zo, voor taal is die lager dan landelijk gemiddeld

• vanaf groepen 5, 6 en 7 is de vaardigheidsgroei voor taal en 

rekenen lager dan landelijk gemiddeld

• de vaardigheidsgroei van kinderen van laag opgeleide ouders is 

wat groter dan die van hoger opgeleide ouders; kinderen lopen 

hun achterstand in de midden- en bovenbouw gedeeltelijk in
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WAT KUNNEN 
WE VERSTERKEN EN 

WAT ZIJN ONZE 
PUZZELS?

Puzzel: zoeken naar nieuwe manier om te monitoren

We gaan proefdraaien met het monitoren op basis van 

gegevens uit de kindvolgsystemen. Zo kunnen we breder 

kijken en bijvoorbeeld ook meer zicht krijgen op wat VVE 

oplevert voor de sociale ontwikkeling.

Het is nog een puzzel hoe we vanuit de verschillende 

(erkende) kindvolgsystemen een stedelijke monitor kunnen 

bouwen.

Hoe dan ook: vanaf schooljaar 2019-2020 monitoren we 

voor kleuters op basis van kindvolgsystemen en waar mo-

gelijk doen we dit ook voor peuters. Op locaties die (nog) 

geen gebruikmaken van een door de gemeente Deventer 

erkend kindvolgsysteem, blijven we monitoren op basis 

van peutertoetsen.

Nieuw convenant Jonge Kind en VVE 2019-2022

In 2019 is door GGD, Raster, kindercentra, scholen, 

Sine Limite en gemeente het Convenant Jonge Kind en 

VVE 2019-2022 ondertekend. Dit vervangt het eerdere 

convenant uit 2011. Er staan onder meer afspraken in over 

versterking van de doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, 

gebruik van kindvolgsystemen en monitoring van resultaten.

Samen willen wij met partners hoge kwaliteit van onderwijs, 

opvang en VVE voor jonge kinderen in Deventer. Eén van 

onze uitdagingen: hoe versterken wij de samenwerking 

tussen voorschoolse voorzieningen en scholen? Hoe zorgen 

wij voor goede informatie-uitwisseling en afstemming 

tussen scholen en kindercentra in de wijk en de Stuurgroep 

VVE? Professionals van kinderopvang en scholen gaan 

met elkaar in gesprek over zaken als: een analyse van de 

ouderpopulatie, ouderbetrokkenheid, een doorgaande lijn, 

opbrengsten en kwaliteit. Een medewerker van Kenniscen-

trum VVE sluit daarbij aan.

Een andere belangrijke vraag: hoe stimuleren wij meer 

kennisdeling, uitwisseling en wisselwerking tussen alle 

‘jonge kind-organisaties’ in de wijken en de stuurgroep 

VVE? Trends en analyses zijn voeding voor onder meer een 

passend scholingsaanbod en netwerkbijeenkomsten over 

bepaalde thema’s.

Bekijk het convenant op www.sinelimite.nl



Verder versterken

VVE staat goed in Deventer en dat houden we graag zo. 

Daarom is blijvend werken aan de effectiviteit van VVE be-

langrijk, door de pedagogische en didactische vaardigheden 

van pedagogisch medewerkers en leerkrachten verder te 

versterken. Dat kan onder meer door het volgen van 

scholing of training en door ondersteuning van intern 

begeleiders en pedagogisch coaches. Ook ouderbetrokken-

heid blijft een belangrijk aandachtspunt: een goed peda-

gogisch opvoedingsklimaat thuis is goed voor de kwaliteit 

van VVE. Een stedelijke werkgroep gaat hier in 2020 mee 

aan de slag.

Puzzels

1  De vaardigheidsgroei van VVE-peuters die naar een VVE-

locatie gaan is iets gestegen ten opzichte van schooljaar 

2016-2017, maar die ligt nog steeds een stuk lager dan 

de jaren ervoor: hoe komt dit?

2  De vaardigheidsgroei van peuters die naar een regulier 

kindercentrum gaan is lager dan voorgaande schooljaren: 

wat kan hiervan de oorzaak zijn?

3  Vanaf groep 3 scoren kinderen gemiddeld hoger op 

rekenen dan op taal, in de kleuterperiode is dit verschil 

minder opvallend. Wat kan dit veroorzaken? Hoe zit het 

met het onderwijsaanbod?

4  De achterstand van kinderen van laagopgeleide ouders 

neemt toe aan het begin van de kleuterperiode. Ook het 

niveau van VVE-kinderen is lager dan die van kinderen 

zonder VVE-toekenning en hun vaardigheidsgroei is 

ook lager. Hebben we de ontwikkelbehoeften van deze 

kinderen wel goed in beeld en sluiten we daar voldoende 

op aan?

5.  Vanaf de groepen 5, 6, en 7 is de vaardigheidsgroei voor 

taal en rekenen lager dan landelijk gemiddeld. Welke 

inzet is nodig om dit te veranderen?

 Het Kohnstamminstituut doet landelijk onderzoek 

naar de effecten van verschillende vormen van 

kinderopvang en VVE (het Pre-COOL-onderzoek).

 Onderzoek uit 2017 laat opnieuw zien dat een 

ontwikkelingsgerichte en spelmatige manier van 

werken met een VVE-programma de beste per-

spectieven biedt op gunstige effecten. Alle reden 

dus, om ook in Deventer te blijven investeren in ‘rijk 

spel’ voor peuters en kleuters.

 

 Meer weten? 

 Kijk op kohnstamminstituut.uva.nl/pre-cool.nl
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VVE starten vanaf 2 jaar effectief

In de meeste Nederlandse gemeenten krijgen peuters VVE 

als zij 2,5 zijn. In Deventer bieden we VVE al aan vanaf 2 

jaar. Dat blijkt een goede keuze. Peuters kunnen langer 

gebruik maken van het aanbod: vroegtijdig beginnen loont! 

Dat bevestigde de Kennisrotonde, het online loket van het 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor 

beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit 

onderzoek. NRO geeft aan dat eerder starten dan 2 jaar niet 

effectief is. Daarnaast geven ze ook aan dat het gekozen 

programma.en de kwaliteit die pedagogisch medewerkers 

leveren, het effect dat VVE oplevert, vergroot.



VVE HOE & WAT

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld 

om kinderen op een speelse manier hun (taal)achterstand

in te laten halen.

Voor peuters van 2 en 3 jaar is er voorschoolse educatie 

in reguliere kindercentra en VVE-kindercentra. 

Doel is een succesvolle start op de basisschool.

Voor kleuters is er vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 

van de basisschool. Daarmee stimuleren we een brede 

ontwikkeling, met taal als belangrijkste aandachtspunt. 

Doel is een succesvolle start in groep 3.

KRACHTIGE KETENSAMENWERKING

GGD IJsselland, Raster groep, kindercentra, scholen en 

Sine Limite realiseren VVE samen. Gemeente Deventer voert 

de regie en financiert onder meer het Kenniscentrum VVE, 

dat is ondergebracht bij Sine Limite.

Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, VVE-toeleiders, 

pedagogische medewerkers en pedagogische coaches van 

kindercentra en leerkrachten en intern begeleiders van             

basisscholen vormen een krachtige samenwerkingsketen. 

Die wordt ondersteund met coaching, scholing en inzet van 

(ambulante) experts van Sine Limite. Partners voeren samen 

het VVE-beleidsplan ‘Deventer VVE-kwaliteit: optimale 

kansen voor álle kinderen’ uit:

1  alle Deventer peuters kunnen naar een voorschoolse 

voorziening

2  verspreid over Deventer functioneren kindcentra

3  alle voorschoolse voorzieningen en groepen 1 en 2 van 

de basisscholen bieden hoge kwaliteit

4  we monitoren het bereik, de kwaliteit en de opbrengsten 

van VVE

5  doorontwikkeling van VVE-beleid gebeurt in samenhang 

met andere ontwikkelingen zoals passend onderwijs, de 

Wet publieke gezondheid en jeugdhulp en op basis van 

Versterken van het Normale Leven.

DEVENTER AANPAK

• goede signalering

• brede VVE-doelgroep

• inzet van VVE-toeleiders

• vroegtijdige VVE-toekenningen

• VVE vanaf 2 jaar, 14 uur per week, 46 weken per jaar

• een goede doorgaande lijn richting basisschool 

 (en verder)

• grote deskundigheid

• ondersteuning voor kindercentra en scholen door 

 Sine Limite

• keuzemogelijkheden voor ouders

• goede samenwerking tussen ketenpartners

• jaarlijkse monitoring van het bereik, de kwaliteit en 

 de opbrengsten van VVE-beleid

Meer weten? Kijk op www.sinelimite.nl>VVE. 

Op onze site staat de uitgebreide VVE Monitor en 

is meer informatie te vinden op VVE.

Vragen? 

Bel met het loket van Sine Limite, 0570 74 56 10 

of mail naar loket@po-deventer.nl
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VVE IN HET KORT


